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Muudatusettepanek 167
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artiklit 62 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 53 
lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114 ning 
lepingu protokolli nr 26,

Or. en

Muudatusettepanek 168
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artiklit 62 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 45 
lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja 
artiklit 114 ning lepingu protokolli nr 26,

Or. en

Selgitus

Direktiiv vajab selget sotsiaalset mõõdet ja seega ulatuslikumat õiguslikku alust.

Muudatusettepanek 169
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete alusel ning järgides 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus, ning 
järgima pädevuste jagunemist, nagu on 
kinnitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 14 ja protokollis nr 26. 
Euroopa riigihangete määrus peaks 
austama avalike asutuste laia 
kaalutlusruumi oma avaliku teenistuse 
ülesannete täitmisel. Teatavat maksumust 
ületavate riigihankelepingute puhul oleks 
siiski vaja riiklikke hankemenetlusi 
kooskõlastavaid sätteid, mis aitaksid 
tagada, et kõnealuseid põhimõtteid 
praktikas järgitakse ning riigihanked 
oleksid konkurentsile avatud.

Or. en

Selgitus

Kohandus vastavalt Lissaboni lepingu uutele sätetele.

Muudatusettepanek 170
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
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toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, avalikkus,
proportsionaalsus, läbipaistvus ja riiklike 
vahendite tõhus majandamine. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

Or. es

Muudatusettepanek 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Enne kui avaliku sektori hankijad 
otsustavad lisada hanketeatesse teatava 
nõude, peaksid nad enne alati hoolikalt 
kaaluma selle majanduslikku mõju 
ettevõtjatele. Liiga ranged nõuded 
suurendavad tehingukulusid ja võivad 
olla takistuseks eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemisele 
riigihangetes.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõigi käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisel tuleks austada pädevuste 
sisemist jaotust liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Heide Rühle

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 
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 

(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 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et võimaldada 
avaliku sektori hankijal paremini ära 
kasutada riigihanget, et toetada säästvat 
arengut ja muid ühiseid ühiskondlikke 
eesmärke, suurendades seeläbi avaliku 
sektori kulutuste tõhusust, tagades raha 
eest parima väärtuse, hõlbustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
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põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

riigihangetes osalemist ning võimaldades 
hankijatel kasutada riigihankeid 
tulemuslikumalt ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Samuti tuleb 
lihtsustada direktiive ja selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte. Käesolev direktiiv 
esitab õiguslikud juhised selle kohta, 
kuidas osta. Ühiste eesmärkide 
saavutamiseks võivad avaliku sektori 
hankijad kehtestada nõudmisi, mis on 
rangemad või mis ulatuvad kaugemale 
kui praegused liidu õigusaktid.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv esitab õiguslikud juhised selle kohta, kuidas osta. Ühiste eesmärkide 
saavutamiseks võivad avaliku sektori hankijad kehtestada nõudmisi, mis on rangemad või mis 
ulatuvad kaugemale kui praegused ELi õigusaktid.

Muudatusettepanek 174
Anna Maria Corazza Bildt

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 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 
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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.

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, tagada 
raha eest parima väärtuse, hõlbustada
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ja käsitööliste võrdset juurdepääsu 
riigihangetele ja õiglast osalemist nendes
nii kohalikul kui ka ELi tasandil, ning 
võimaldada hankijatel kasutada 
riigihankeid tulemuslikumalt jätkusuutliku 
tootmise ja tarbimise toetamiseks. Samuti 
tuleb selgitada põhimõisteid, et suurendada 
õiguskindlust ning võtta arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktika 
teatavaid asjakohaseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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, näiteks 
loomade heaolu suurendamise 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Anna Hedh

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 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 

(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 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 



PE492.857v01-00 10/213 AM\908710ET.doc

ET

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.

ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et võimaldada 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid, et toetada säästva arengu 
sotsiaalsete ja tööõiguste ning teiste ühiste 
ühiskondlike eesmärkide järgimist ja et 
seeläbi suurendada avaliku sektori 
kulutuste tõhusust, garanteerides parima 
võimaliku tulemuse kulutõhususe mõttes 
ja hõlbustades eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
riigihangetes osalemist ning võimaldades 
hankijatel kasutada riigihankeid 
tulemuslikumalt ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Samuti tuleb 
lihtsustada liidu hangetealaseid eeskirju, 
eriti säästvuse eesmärgi saavutamise 
metoodika osas, mis tuleb riigihangete 
poliitikasse kaasata, ja selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

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 direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks vajalik täpsustus Euroopa Kohtu otsuse eeskujul.

Muudatusettepanek 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

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 

(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 
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rahastamine, mis on tihti seotud 
kohustusega hüvitada saadud summad, kui 
neid ei kasutata eesmärgipäraselt.

rahastamine, mis on tihti seotud 
kohustusega hüvitada saadud summad, kui 
neid ei kasutata eesmärgipäraselt.
Käesoleva direktiivi tähenduses ei tohiks 
käsitleda avalik-õigusliku isikuna 
tavalistes turutingimustes tegutsevat 
asutust, mis püüab teenida kasumit ja 
kannab oma tegevusega seotud kahju.

Or. en

Selgitus

Täpsustus direktiivi reguleerimisala kohta. Vt artikli 2 määratlusele vastavat 
muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 179
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista „üksikhanke” all, mille puhul 
direktiivis sätestatud piirmäärade järgmisel 
tuleb arvesse võtta kõigi kõnealuse hanke 
jaoks sõlmitud lepingute koondmaksumust 
ning mis tuleb avaldada tervikuna, ehkki 
selle võib osadeks jaotada. Üksikhanke 
mõiste hõlmab kõiki teatava projekti 
elluviimiseks vajalikke asju, ehitustöid ja 
teenuseid, näiteks ehitustööde projekti või 
terviklikku projekti, mis hõlmab nii 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid.
Üksikprojekti olemasolust võivad märku 
anda näiteks avaliku sektori 
hankijapoolne projekti eelnev 
üldplaneerimine ja käsitamine, asjaolu, et 
hangitavad elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud ning 
hanked toimuvad lühikese aja jooksul.

(4) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista „üksikhanke” all, mille puhul 
direktiivis sätestatud piirmäärade järgmisel 
tuleb arvesse võtta kõigi kõnealuse hanke 
jaoks sõlmitud lepingute koondmaksumust 
ning mis tuleb avaldada tervikuna, ehkki 
selle võib osadeks jaotada. Üksikhanke 
mõiste hõlmab kõiki teatava projekti 
elluviimiseks vajalikke asju, ehitustöid ja 
teenuseid, näiteks ehitustööde projekti või 
terviklikku projekti, mis hõlmab nii 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid.
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Or. en

Selgitus

See mõiste on ebamäärane, ei tekita õiguskindlust ja on vastuolus lepingute osadeks 
jaotamise ideega.

Muudatusettepanek 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista „üksikhanke” all, mille puhul
direktiivis sätestatud piirmäärade järgmisel 
tuleb arvesse võtta kõigi kõnealuse hanke 
jaoks sõlmitud lepingute koondmaksumust 
ning mis tuleb avaldada tervikuna, ehkki 
selle võib osadeks jaotada. Üksikhanke 
mõiste hõlmab kõiki teatava projekti 
elluviimiseks vajalikke asju, ehitustöid ja 
teenuseid, näiteks ehitustööde projekti või 
terviklikku projekti, mis hõlmab nii 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid. 
Üksikprojekti olemasolust võivad märku 
anda näiteks avaliku sektori 
hankijapoolne projekti eelnev 
üldplaneerimine ja käsitamine, asjaolu, et 
hangitavad elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud ning 
hanked toimuvad lühikese aja jooksul.

(4) Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki 
teatava projekti elluviimiseks vajalikke 
asju, ehitustöid ja teenuseid, näiteks 
ehitustööde projekti või terviklikku 
projekti, mis hõlmab ehitustöid, asju 
ja/või teenuseid. Direktiivis sätestatud 
piirmäärade järgmisel tuleb arvesse võtta 
kõigi kõnealuse hanke jaoks sõlmitud 
lepingute koondmaksumust ning hange
tuleb avaldada tervikuna, ehkki selle võib 
osadeks jaotada.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekut on võimalik lihtsustada.

Muudatusettepanek 181
Catherine Stihler
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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 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Heide Rühle

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 

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisel ja 
rakendamisel võtma arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid ja sotsiaalseid 
kaalutlusi, eelkõige pidades silmas säästva 
arengu edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas avaliku sektori 
hankijad saavad kaasa aidata 



AM\908710ET.doc 15/213 PE492.857v01-00

ET

lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ja kuidas nad saavad 
kasutada oma kaalutlusõigust, et valida 
välja tehniline kirjeldus ja 
hindamiskriteeriumid, eesmärgiga 
saavutada jätkusuutlikud riigihanked ning 
samas tagada seos lepingu esemega ja
saavutades lepingutega seotud kulutuste 
parima tasuvuse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei hõlma sotsiaalseid kaalutlusi piisavalt.

Muudatusettepanek 183
Sirpa Pietikäinen

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 
artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika ja 
tegevuse määratlemisel ja rakendamisel 
võtma arvesse keskkonnakaitse nõudeid ja 
peamisi sotsiaalseid põhimõtteid, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist.
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 tagatakse sotsiaalne kaitse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 13 tunnustatakse loomi 
aistimisvõimeliste olenditena ja nõutakse 
täie tähelepanu pööramist loomade 
heaolu nõuetele teatavate liidu 
poliitikavaldkondade kavandamisel ja 
rakendamisel. Lepingu artiklis 14 
rõhutatakse üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste rolli ja nende tähtsust 
inimeste heaolu jaoks. Käesolevas 
direktiivis selgitatakse, kuidas avaliku 
sektori hankijad aitavad kaasa nende 
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põhimõtete ja artiklite rakendamisele,
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagavad
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 
artikli 9 kohaselt peab EL oma poliitika ja 
tegevuste määratlemisel ja rakendamisel 
võtma arvesse nõudeid, mis on seotud 
tööhõive kõrge taseme edendamise, 
kohase sotsiaalkaitse tagamise, võitlusega 
sotsiaalse tõrjutuse vastu ning hariduse, 
koolituse ja tervisekaitse kõrge tasemega. 
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 peaksid kaasa aitama
keskkonnakaitsele, sotsiaalsele kaitsele ja
rahvatervisele ja üldsuse turvalisusele
ning kuidas nad saavad kasutada neile 
antud kaalutlusõigust, et määratleda 
tehniline kirjeldus ja 
hindamiskriteeriumid, mis soodustavad 
sotsiaalselt jätkusuutlike hangete 
läbiviimist, ning samas tagama seose 
hanke esemega ning lepingutega seotud 
kulutuste parima tasuvuse. Direktiivis 
tunnistatakse eelkõige iga liikmesriigi 
õigust ratifitseerida ILO konventsioon 
nr 94 ja seda järgida.
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Or. en

Muudatusettepanek 185
Barbara Weiler

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 määratlemisel ja 
rakendamisel võtma arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid ja peamisi 
sotsiaalseid põhimõtteid. Euroopa Liidu 
lepingu artikli 3 lõike 3 alusel pühendub 
liit ka säästva arengu edendamisele. Sellest 
tulenevalt on tähtis võtta arvesse neid 
põhimõtteid hankeotsuste tegemisel ja 
kogu tarneahela ulatuses. Käesolevas 
direktiivis selgitatakse, kuidas avaliku 
sektori hankijatel on ulatuslik 
kaalutlusõigus kasutada tehnilisi 
kirjeldusi, hindamiskriteeriume ja
riigihankelepingu täitmise klausleid, et 
aidata kaasa keskkonnakaitsele ja säästva 
arengu edendamisele ning samas tagada 
seose lepingu esemega ja lepingutega 
seotud kulutuste parima tasuvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika ja 

(5) Käesolevas direktiivis selgitatakse, 
kuidas avaliku sektori hankijad saavad 
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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.

kaasa aidata keskkonnakaitsele ja säästva 
arengu edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekut on võimalik lihtsustada.

Muudatusettepanek 187
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tehnilisel kirjeldusel, 
hindamiskriteeriumidel ja hanke täitmise 
tingimustel on kõigil hanke läbiviimise 
menetluses oma roll ning kirjelduste ja 
kriteeriumide sisulist külge ei määratle 
järgnev liigitus. Tehniliste kirjeldustega 
määratleb avaliku sektori hankija hanke 
absoluutnõuded; tehniliste kirjelduste 
nõuete täitmise võime on pakkumuse 
kaalumise eeltingimus ning seega peaks 
kõne alla tulema ainult need ehitustööd, 
asjad ja teenused, mis vastavad 
kirjeldustele. Pakkumuste hindamise 
kriteeriumid seevastu võimaldavad 
avaliku sektori hankijal võrrelda 
kriteeriumide erinevate kombinatsioonide 
eeliseid. Iga pakkumust tuleb hinnata 
kõigist kriteeriumidest lähtuvalt, kuid 
kõigi hindamiskriteeriumide täitmise 
võime ei tohiks olla lepingu sõlmimise 
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tingimatuks eelduseks. Hanke täitmise 
tingimused tuleb sätestada lepingus, et 
ära näidata, kuidas lepingut täita.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev direktiiv tagab, et 
jõustatakse direktiiv 2001/23/EÜ 
ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta, et kindlustada võrdse konkurentsi 
eekirjade täitmine ja töötajate kaitse 
ettevõtjate ülemineku korral ning eelkõige 
õigus nõuda, et töötajad lähevad ettevõtte 
üle võtnud juriidilise isiku alluvusse.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liit ja enamik liikmesriike 
on ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni osalised ja ülejäänud 
liikmesriikides on selle ratifitseerimise 
protsess pooleli. Käesoleva direktiivi 
asjakohaste sätete rakendamisel on tähtis 
võtta arvesse ja kohaldada 
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konventsioonist tulenevaid kohustusi ja 
määratlusi, muu hulgas neid, mis 
käsitlevad juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada ebakorrektselt 
otsustamisprotsessi või sõlmida teiste 
taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, ning igasugune 
tegevus, milles rikutakse töö-, keskkonna-, 
sotsiaal- (eelkõige puuetega inimeste 
integreerimisel) ja rahvatervise 
standardeid, võib viia liidu õiguse 
aluspõhimõtete rikkumiseni ja tõsiselt 
moonutada konkurentsi. Ettevõtjatelt tuleks 
seepärast nõuda ausõnaga kinnitust selle 
kohta, et nad ei tegele sellise ebaseadusliku 
tegevusega, ning kui see kinnitus osutub 
valeks, tuleb nad menetlusest kõrvale jätta.

Or. es

Muudatusettepanek 191
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et parandada ELi ettevõtjate 
juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 
hanketurgudele, mida kaitstakse piiravate 
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hankemeetmetega, ning säilitada liidu 
ühtsel turul võrdsed 
konkurentsitingimused, tuleb kogu liidus 
ühtlustada selliste kolmandatest riikidest 
pärit kaupade ja teenuste kohtlemine, mis 
ei ole hõlmatud liidu rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Avaliku sektori hankijad jätavad 
lepingu sõlmimise menetlusest välja 
ehitustööd, asjad ja teenused, mis ei ole 
hõlmatud liidu rahvusvaheliste 
kohustustega. Läbipaistvuse huvides 
peavad avaliku sektori hankijad teavitama 
ettevõtjaid, et nad kavatsevad kasutada 
oma käesoleva direktiivi kohast õigust 
jätta lepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale väljastpoolt Euroopa Liitu pärit 
tooteid ja teenuseid sisaldavad 
pakkumused, mille koguväärtusest üle 
50% moodustavad hõlmamata tooted ja 
teenused.

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Et parandada liidu ettevõtjate 
juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 
hanketurgudele, mida kaitstakse piiravate 
hankemeetmetega, ning säilitada liidu 
ühtsel turul võrdsed 
konkurentsitingimused, tuleb kogu liidus 
ühtlustada selliste kolmandatest riikidest 
pärit kaupade ja teenuste kohtlemine, mis 
ei ole hõlmatud liidu rahvusvaheliste 
kohustustega. Komisjon peaks kaaluma, 
kas nõustuda sellega, et lepingute puhul, 
mille hinnanguline väärtus on vähemalt 
5 000 000 eurot, jätavad avaliku sektori 
hankijad hankemenetlusest kõrvale asjad 
ja teenused, mis ei ole hõlmatud liidu 
rahvusvaheliste kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Läbipaistvuse tagamiseks peavad 
avaliku sektori hankijad teavitama 
ettevõtjaid Euroopa Liidu Teatajas 
avaldatava hanketeatega, et nad 
kavatsevad kasutada oma õigust jätta 
hankemenetlusest kõrvale väljastpoolt 
Euroopa Liitu pärinevaid asju ja/või 
teenuseid sisaldavad pakkumused, mille 
koguväärtusest üle 50% moodustavad 
hõlmamata asjad või teenused. Komisjon 
peaks kavatsetud kõrvalejätmise heaks 
kiitma, kui liidu ning asjaomaste asjade 
ja/või teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
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lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud asjade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumise korral peaks 
komisjon kõrvalejätmise heaks kiitma, kui 
asjaomane kolmas riik kohaldab jätkuvalt 
piiravaid hankemeetmeid, mille tagajärjel 
selle riigi turu avatuse ja ELi turu avatuse 
vahel puudub asjade, teenuste ja 
ettevõtjate jaoks oluline vastastikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Direktiivi reguleerimisalast tuleks 
välja jätta seaduse alusel sõltumatuse ja 
erapooletuse kohustusega avaliku võimu 
kandjate tegevus. Nende valimine peaks 
toimuma viisil, mis ei saa tuleneda 
riigihangete eeskirjadest.

Or. de

Muudatusettepanek 196
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Direktiivi reguleerimisalast tuleb 
seevastu välja jätta kodanikukaitse ja 
igapäevase ohtude ennetamise valdkonna 
teenuste riigihankelepingud. Siia 
kuuluvad eelkõige päästetööd 
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hädaolukorras, need on igapäevase 
ohtude ennetamise lahutamatu osa ja neid 
tuleb haigete transpordist eraldi vaadelda. 
Kodaniku huve teeniva tulemusliku 
kodanikukaitse tagamiseks igapäevase 
ohtude ennetamise raames peaks piisama 
esmase õiguse põhimõtete kohaldamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 197
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väide on liiga ühekülgne ja selles ei võeta arvesse isegi mitte parlamendi avaldust rohelise 
raamatu kohta.

Muudatusettepanek 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 201
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast tuleks 
läbi vaadata. Selle tulemusena laiendatakse 
direktiivi täielikku reguleerimisala mitmele 
teenusele (nt hotelli- ja õigusteenused, 
mille puhul esines väga kõrge piiriülese 
kaubanduse protsent).

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast tuleks 
läbi vaadata. Selle tulemusena laiendatakse 
direktiivi täielikku reguleerimisala mitmele 
teenusele.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast tuleks 
läbi vaadata. Selle tulemusena laiendatakse 
direktiivi täielikku reguleerimisala mitmele 
teenusele (nt hotelli- ja õigusteenused, 
mille puhul esines väga kõrge piiriülese 
kaubanduse protsent).

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast tuleks 
läbi vaadata. Selle tulemusena laiendatakse 
direktiivi täielikku reguleerimisala mitmele 
teenusele, välja arvatud õigusabi- ja 
kohustuslikele sotsiaalkaitseteenustele. 
Seega ei mõjuta käesolev direktiiv avaliku 
sektori hankijate õigust juhtida 
sotsiaalteenuseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene 
mõõde jätkuvalt piiratud; sellised on 
näiteks nn isikuteenused − teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused. 
Selliste teenuste osutamise kontekst on 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
liikmesriigiti väga erinev. Seetõttu tuleks 
selliste teenuste riigihankelepingute 
suhtes kehtestada erikord ning kõrgem 
piirmäär 500 000 eurot. Kui isikuteenuste 
hanke maksumus jääb alla seda 
piirmäära, ei paku hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, näiteks tõendid 
piiriüleste projektide ELi-poolse 
rahastamise kohta. Kõnealust piirmäära 
ületavate isikuteenuste hankelepingute 
suhtes tuleks kohaldada kogu liidus 

välja jäetud
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kehtivaid läbipaistvusnõudeid. Arvestades 
kultuurilise konteksti olulisust ja selliste 
teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad 
saavad teenuseosutajate valimisel 
kohaldada teatavaid 
kvaliteedikriteeriume, näiteks Euroopa 
Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või 
andes ilma piirangute või kvootideta 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avalikustamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 

(11) Mõne teenuste kategooria puhul on 
teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
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tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.
Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide läbiproovitud menetlustele, 
mis põhinevad üldhuvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste osutajate (s.t vautšerite 
süsteem, vaba valiku mudel, kolmepoolne 
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suhe) vabal valikul kasutaja poolt, 
tingimusel et arvesse võetakse 
aluslepingutes sätestatud võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise üldpõhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Täpsustus mõne liikmesriikides kasutatava mudeli kohta üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
osutamisel.

Muudatusettepanek 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
1 000 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
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asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

asjakohasemaks. Kõnealuseid menetlusi 
tuleks tunnustada riigihangete õiguse 
esmase õigusega kooskõlas oleva 
alternatiivina eelkõige juhul, kui need 
menetlused põhinevad sellel, et kõikidel 
teenuseosutajatel, kes suudavad eelnevalt 
seadusega kindlaksmääratud tingimusi 
täita, lubatakse sõltumata nende 
õiguslikust vormist teenuseid osutada, 
tingimusel et sealjuures järgitakse võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise üldpõhimõtteid. 
Direktiivi sätted võtavad seda vajadust 
arvesse, kehtestades üksnes läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgmise 
kohustuse ning tagades, et avaliku sektori 
hankijad saavad teenuseosutajate valimisel 
kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et liikmesriikidel peaks olema ka edaspidi võimalik korraldada sotsiaalteenuseid 
viisil, mis ei põhine riigihangetel.

Muudatusettepanek 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
1 000 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 



AM\908710ET.doc 33/213 PE492.857v01-00

ET

load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 

(11) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused1

näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Mõne teenuste 
kategooria puhul on teenuste olemuse tõttu 
piiriülene mõõde jätkuvalt piiratud; sellised 
on näiteks nn isikuteenused − teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused. 
Selliste teenuste osutamise kontekst on 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
liikmesriigiti väga erinev. Seetõttu tuleks 
selliste teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
1 000 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
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tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

__________________
1 SEC(2011) 853 final, 27.6.2011

Or. en

Selgitus

Kooskõlas direktiivide lihtsustamise üldise suundumusega ei oleks praegu sobilik kohaldada 
direktiive täiel määral teistele teenuste kategooriatele. Nendele teenustele tuleks kohaldada 
aga sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste erikorda ning korra kohaldamise tulemused tuleks 
läbi vaadata (komisjon poolt) kolme aasta jooksul käesoleva direktiivi rakendamise algusest 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiiv on adresseeritud (13) Direktiiv on adresseeritud 
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liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Tuleb siiski selgitada, mil 
määral tuleks direktiivi kohaldada teatavate 
rahvusvaheliste eeskirjadega hõlmatud 
hangete suhtes.

liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Tuleb siiski selgitada, mil 
määral tuleks direktiivi kohaldada teatavate 
rahvusvaheliste eeskirjadega hõlmatud 
hangete suhtes. Liidu institutsioonid 
peaksid võtma arvesse eelkõige direktiivi 
jõustamisel tehtavaid muudatusi ja 
kohandama vastavalt oma hanke-eeskirju 
nimetatud muudatuste kajastamiseks.

Or. en

Selgitus

Paljude ELi ettevõtjate, eriti VKEde põhitegevus tuleneb ELi institutsioonide hangetest. 
Võrdsete võimaluste loomiseks tuleks võtta finantsmäärusesse üle nimetatud uuendusest 
tekkinud muudatused.

Muudatusettepanek 209
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori 
asutuste vahel. Euroopa Liidu Kohtu 
asjaomast kohtupraktikat tõlgendavad 
liikmesriigid ja isegi avaliku sektori 
hankijad erinevalt. Seepärast tuleb 
selgitada, millistel juhtudel ei kohaldata 
riigihanke eeskirju avaliku sektori 
hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud 
põhimõtetest. Ainuüksi asjaolu, et 
mõlemad lepingupooled on ise avaliku 
sektori hankijad, ei välista hanke-
eeskirjade kohaldamist. Riigihanke 

välja jäetud
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eeskirjade kohaldamine ei tohiks siiski 
mõjutada avaliku sektori asutuste 
vabadust otsustada, kuidas nad avalike 
teenustega seotud ülesannete täitmist 
korraldavad. Kontrollitavate üksustega 
sõlmitud lepingud või osalevate avaliku 
sektori hankijate koostöö avalike 
teenustega seotud ülesannete ühiseks 
täitmiseks peaks seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud. 
Direktiivi eesmärk on tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine riigihankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi 
moonutada.

Or. en

Selgitus

Nagu Euroopa Kohus on korduvalt ja selgelt nentinud, et kuulu avaliku sektori koostöö teatud 
tingimustel hankekorra reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
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kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk on tagada, 
et reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine riigihankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi 
moonutada.

kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Riigihanke eeskirjade kohaldamine ei 
tohiks siiski mõjutada avaliku sektori 
asutuste vabadust otsustada, kuidas nad 
avalike teenustega seotud ülesannete 
täitmist korraldavad. Eelkõige ei piirata 
käesoleva direktiiviga iga tasandi 
ametiasutuste õigust otsustada, kuidas ja 
millises ulatuses nad ise avalikes huvides 
ülesandeid täita tahavad. Kontrollitavate 
üksustega või komisjoni 25. oktoobri 
2011. aasta teatises „Sotsiaalettevõtluse 
algatus” määratletud sotsiaalettevõtetega 
sõlmitud lepingud või osalevate avaliku 
sektori hankijate koostöö avalike 
teenustega seotud ülesannete ühiseks 
täitmiseks peaks seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
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lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks 
peaks seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud. 
Direktiivi eesmärk on tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku sektori 
koostöö ei moonutaks konkurentsi seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine riigihankemenetluses pakkujana 
ei tohi konkurentsi moonutada.

lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohi mõjutada avaliku 
sektori asutuste õigust vabalt otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud peaksid seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud. 
Direktiivi eesmärk on tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku sektori 
koostöö ei moonutaks konkurentsi seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine riigihankemenetluses pakkujana 
ei tohi konkurentsi moonutada.

Or. fr

Selgitus

Põhjenduse tugevdamine. Avaliku sektori asutuste vahelise koostöö küsimust avalike 
teenustega seotud ülesannete ühiseks täitmiseks tuleks käsitleda eraldi uues põhjenduses.

Muudatusettepanek 212
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
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sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk on tagada, 
et reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine riigihankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi moonutada.

sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk on tagada, 
et reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine riigihankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi moonutada.
Selleks tuleks kitsalt tõlgendada käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast kõrvalejätmise 
tingimusi. Kui hanke-eeskirjadest kõrvale 
jäetud lepingu või koostöö kestel üht 
reguleerimisalast väljajätmise 
kumulatiivset tingimust ei täideta, tuleb 
see kehtiv leping või koostöö avada 
konkurentsile tavapärase hankemenetluse 
teel.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
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hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk on tagada, 
et reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine riigihankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi moonutada.

hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Konkurentsimoonutuste 
välistamiseks ei hõlma kõnealuste
kriteeriumide reguleerimisala avalik-
õiguslike ringhäälinguasutuste ning 
avalik-õiguslike ringhäälinguasutuste ja 
nende tütarettevõtjate vahelist koostööd, 
kui nendele laienevad konkreetsed 
Euroopa konkurentsieeskirjad. Direktiivi 
eesmärk on tagada, et reguleerimisalast 
välja jääv avaliku sektori koostöö ei 
moonutaks konkurentsi seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine riigihankemenetluses pakkujana 
ei tohi konkurentsi moonutada.

Or. de

Muudatusettepanek 214
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks 
peaks seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud.
Direktiivi eesmärk on tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku sektori 
koostöö ei moonutaks konkurentsi seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine riigihankemenetluses pakkujana 
ei tohi konkurentsi moonutada.

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. Direktiivi 
eesmärk on tagada, et reguleerimisalast 
välja jääv avaliku sektori koostöö ei 
moonutaks konkurentsi seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine riigihankemenetluses pakkujana 
ei tohi konkurentsi moonutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Menetluste kiirendamise ja 
tõhustamise eesmärgil peaksid 
hankemenetlustes osalemise tähtajad 
olema võimalikult lühikesed, loomata 
seejuures takistusi kogu siseturu 
ettevõtjatele, eelkõige VKEdele. 
Pakkumuste ja osalemistaotluste 
laekumise tähtaegade 
kindlaksmääramisel peaksid avaliku 
sektori hankijad võtma arvesse iga 
lepingu keerukust ja eriti just pakkumuste 
koostamiseks kuluvat aega, isegi kui 
seetõttu seatakse tähtajad, mis on 
pikemad kui käesoleva direktiivi raames 
sätestatud miinimumtähtajad. Samas 
suurendab läbipaistvust ja vähendab 
ajakulu elektrooniliste teabe- ja 
sidevahendite kasutamine, eriti 
elektrooniliste hankedokumentide täielik 
kättesaadavus ja elektrooniline suhtlus. 
Seetõttu tuleks vähendada minimaalseid 
ajavahemikke kooskõlas WTO 
riigihankelepingus sätestatud 
eeskirjadega ja tingimusel, et need on 
kooskõlas teabeedastuse jaoks liidu 
tasandil ette nähtud konkreetse viisiga. 
Avaliku sektori hankijatel peaks olema 
võimalus osalemistaotluste ja pakkumuste 
laekumise tähtaegu veelgi lühendada 
juhul, kui kiireloomulisuse korral on 
tavatähtaeg ebapraktiline, kuigi 
väljakuulutamisega menetlus on ikkagi 
võimalik. Erandlikuks tuleks pidada vaid 
ettenägematutest asjaoludest tingitud 
kiireloomulist olukorda, mis ei ole avaliku 
sektori hankija süü, ning vaid sellises 
olukorras oleks võimatu viia läbi 
tavamenetlust isegi lühendatud 
tähtaegadega. Sellisel juhul peaksid 
avaliku sektori hankijad võimaluse korral 
kasutama lepingute sõlmimiseks 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlust. Seda näiteks loodus- või 
inimese põhjustatud õnnetuste korral, kus 
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tuleb tegutseda viivitamatult.

Or. en

Selgitus

Tegemist on vajalike täpsustustega pakkumuste tavatähtaegade erandite kohta, et tagada 
riigihangete kasutuselevõtu kiirus ja tõhusus.

Muudatusettepanek 216
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kohalike omavalitsuste vaheline või 
kohalike omavalitsuste ja üksnes 
kohalikest omavalitsustest moodustunud 
gruppide vaheline koostöö, mille eesmärk 
on ühiselt täita üldsuse huvides avalike 
teenustega seotud ülesandeid 
liikmesriikide sisemise korralduse raames, 
tuleks käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamisalast välja jätta. Samuti tuleks 
käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamisalast välja jätta avalike 
teenuste osutamisega seotud pädevuse 
üleandmine, mis põhjustab üldist 
vastutuse üleandmist kohalike 
omavalitsuste vahel või kohalike 
omavalitsuste ja üksnes kohalikest 
omavalitsustest moodustunud gruppide 
vahel liikmesriikide sisemise korralduse 
raames.

Or. fr

Selgitus

Avaliku sektori asutuste vaheline pädevuse üleandmise väljajätmine avaliku teenuse 
osutamiseks on selgesõnaline.
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Muudatusettepanek 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on paindlikkust suurendada 
ning eelkõige võimaldada laiemat
juurdepääsu läbirääkimistega 
hankemenetlusele; nii on sõnaselgelt ette 
nähtud WTO riigihankelepinguga, mis 
võimaldab läbirääkimisi kõigi menetluste 
puhul. Kui asjaomase liikmesriigi 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, 
peaksid avaliku sektori hankijad saama 
kasutada käesoleva direktiiviga ette 
nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust 
olukorras, kus läbirääkimistega avatud 
või piiratud hankemenetlused ei viiks
tõenäoliselt hanke rahuldavate 
tulemusteni. Kõnealune menetlus peab 
pakkuma piisavalt tagatisi võrdse 
kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtete 
järgimiseks. See annab avaliku sektori 
hankijatele vabamad käed osta nende 
vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust,
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

(15) Avaliku sektori hankijatel on vaja 
rohkem paindlikkust, et valida
läbirääkimistega hankemenetlusi. Liidu 
hangetealased eeskirjad tuleks viia 
vastavusse WTO riigihankelepinguga, mis 
võimaldab läbirääkimisi kõigi menetluste 
puhul. Nende menetluste suurem 
kasutamine suurendab tõenäoliselt ka 
piiriülest kaubandust, kuna hindamine on 
näidanud, et väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluse teel 
sõlmitud lepingud on eriti edukad
piiriüleste pakkumuste ligimeelitamisel.
Liikmesriigid peaksid võimaldama 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse või konkurentsipõhise 
dialoogi kasutamist eri olukordades, kus 
läbirääkimisteta avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
rahuldavate tulemusteni.

Or. en

Selgitus

Muudatusega kehtestatakse eeskirjades paindlikkus, mis võimaldab läbirääkimisi kõigi 
menetluste puhul.



AM\908710ET.doc 45/213 PE492.857v01-00

ET

Muudatusettepanek 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. Kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti, peaksid avaliku sektori 
hankijad saama kasutada käesoleva 
direktiiviga ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust olukorras, 
kus läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune 
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. 
Avaliku sektori hankijad peaksid saama 
kasutada käesoleva direktiiviga ette nähtud 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust olukorras, kus 
läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune 
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

Or. de

Selgitus

Teatud juhtudel on läbirääkimistega hankemenetlus ainuke võimalik menetlus keerukate 
lepingute sõlmimiseks. Avaliku sektori hankijatel peaks seetõttu olema võimalik valida sellisel 
juhul seda liiki menetlus. Siseturu ühtlustamise ja piiriülese kaubanduse edendamiseks tuleks 
läbirääkimistega hankemenetlus kõikides liikmesriikides kasutusele võtta.

Muudatusettepanek 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
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Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. Kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti, peaksid avaliku sektori 
hankijad saama kasutada käesoleva 
direktiiviga ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust olukorras, 
kus läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune 
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul.
Avaliku sektori hankijad peaksid saama 
kasutada käesoleva direktiiviga ette nähtud 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust olukorras, kus
läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune 
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning (15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
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eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. Kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti, peaksid avaliku sektori 
hankijad saama kasutada käesoleva 
direktiiviga ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust olukorras, 
kus läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. Kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti, peaksid avaliku sektori 
hankijad saama kasutada käesoleva 
direktiiviga ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust olukorras, 
kus läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Eelkõige 
peaksid avaliku sektori hankijad saama 
kasutada konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust, kui 
läbirääkimisi on vaja lepingu õigusliku ja 
rahalise ülesehituse tõttu, näiteks 
keerukate infrastruktuuriprojektide 
puhul, või projekti keerukuse tõttu, seda 
näiteks keeruliste IKT-projektide 
rakendamisel organisatsioonides. 
Konkurentsipõhine läbirääkimistega 
hankemenetlus peab pakkuma piisavalt 
tagatisi võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

Or. en

Selgitus

Selleks et läbirääkimistega menetlust saaks selgelt kasutada ka keerukate lepingute puhul, 
peame komisjoni ettepanekus esitatud reguleerimisala veidi laiendama.

Muudatusettepanek 221
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. Kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti, peaksid avaliku sektori 
hankijad saama kasutada käesoleva 
direktiiviga ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust olukorras,
kus läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune 
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

(15) Vaja on paindlikkust suurendada ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. Kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti, peaksid avaliku sektori 
hankijad saama kasutada käesoleva 
direktiiviga ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust olukorras, 
kus läbirääkimistega avatud või piiratud 
hankemenetlused ei viiks tõenäoliselt 
hanke rahuldavate tulemusteni. Kõnealune 
menetlus peab pakkuma piisavalt tagatisi 
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse, vaba 
konkurentsi, avalikkuse ja riiklike 
vahendite tõhusa majandamise 
põhimõtete järgimiseks. See annab avaliku 
sektori hankijatele vabamad käed osta 
nende vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

Or. es

Muudatusettepanek 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Ehitustööde lepingute puhul kehtib 
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see töödele, mis ei ole standardsed hooned 
või kus tööde hulka kuulub innovaatilise 
lahenduse kavandamine. Kohandamist 
või projekteerimist vajavate teenuste või 
asjade puhul tekitab tõenäoliselt 
lisandväärtust konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
konkurentsipõhise dialoogi kasutamine. 
Sellised kohandamise või projekteerimise 
tingimused on eriti kasulikud keerukate 
riigihangete, nagu keerulist tehnikat 
sisaldavate toodete, intellektuaalteenuste 
või suuremahuliste IKT-projektide puhul. 
Sellisel juhul võivad läbirääkimised 
osutuda vajalikuks, et tagada, et 
kõnealune asi või teenus vastab avaliku 
sektori hankija vajadustele. 
Konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust ega konkurentsipõhist 
dialoogi ei tohiks kasutada 
kasutuskõlblike teenuste või asjade puhul, 
mida võivad pakkuda eri ettevõtjad.

Or. en

Selgitus

Muudatusega kehtestatakse eeskirjades paindlikkus, mis võimaldab läbirääkimisi kõigi 
menetluste puhul.

Muudatusettepanek 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesolev direktiiv tagab, et 
kohaldatakse direktiivi 2001/23/EÜ 
ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta, et kindlustada võrdse konkurentsi 
eekirjade täitmine ja töötajate kaitse 
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ettevõtjate ülemineku korral.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust tuleks kasutada ka siis, 
kui avatud või piiratud menetluse käigus 
on esitatud vaid kehtetuid või 
vastuvõetamatuid pakkumusi. Kehtetuks 
tuleks tunnistada eelkõige pakkumused, 
mis ei vasta hankedokumentidele, mis 
laekusid hilja, mille puhul on tõendeid 
konkurentsivastasest koostööst või 
korruptsioonist või mis on avaliku sektori 
hankija arvates põhjendamatult madalad. 
Vastuvõetamatuks tuleb lugeda nõutava 
kvalifikatsioonita pakkujate esitatud 
pakkumused ja pakkumused, mille hind 
ületab avaliku sektori hankija eelarve, 
millest teatati enne hankemenetluse 
algust.

Or. en

Selgitus

Muudatusega kehtestatakse eeskirjades paindlikkus, mis võimaldab läbirääkimisi kõigi 
menetluste puhul.

Muudatusettepanek 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus peab 
pakkuma piisavalt tagatisi võrdse 
kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtete 
järgimiseks. Eeskätt peaksid avaliku 
sektori hankijad näitama eelnevalt ära 
hanke miinimumnõuded ja neid ei tohi 
läbirääkimiste käigus muuta. Kõigi 
ettevõtjate võrdseks kohtlemiseks peaksid 
hindamiskriteeriumid ja nende suhteline 
osakaal jääma samaks kogu menetluse 
jooksul ja nende üle läbirääkimisi ei 
peeta. Läbirääkimiste eesmärgiks peaks 
olema pakkumuste paremaks muutmine, 
et avaliku sektori hankijad saaksid osta 
nende vajadustele täielikult vastavaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Läbirääkimised võivad toimuda 
hangitavate ehitustööde, asjade või 
teenuste kõigi aspektide üle, näiteks 
kvaliteedi, koguse, kaubanduse 
tarnetingimuste ning sotsiaalsete, 
keskkondlike ja innovaatiliste omaduste 
üle, kui need ei kuulu miinimumnõuete 
hulka. Osutatud miinimumnõuded on 
tingimused ja omadused (eriti füüsilised, 
funktsionaalsed ja juriidilised), millele 
peavad käesoleva direktiivi artikli 54 
lõike 1 punkti a kohaselt vastama kõik 
pakkumused, et avaliku sektori hankijal 
oleks võimalik sõlmida leping kooskõlas 
valitud hindamiskriteeriumidega. 
Kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 85 
lõikega 2 ja artikli 19 lõike 1 punktiga a 
tuleks protsessi läbipaistvuse tagamiseks 
kõik läbirääkimiste etapid 
dokumenteerida, et avaliku sektori 
hankijal oleks iga kandidaadi või pakkuja 
nõudmise korral võimalik esitada 
kirjalikud tõendid selle kohta, et ta on 
taganud kõigi asjaomaste ettevõtjate 
võrdse kohtlemise. Samuti tuleks 
läbipaistvuse tagamiseks esitada kõigi 
menetluste käigus kõik pakkumused 
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kirjalikult või elektrooniliselt.

Or. en

Selgitus

Teatud tagatised on vajalikud, et suurem paindlikkus menetluste kasutamisel ei põhjustaks 
väärkasutamist.

Muudatusettepanek 226
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Samadel põhjustel peaksid avaliku 
sektori hankijad saama vabalt kasutada 
ka võistlevat dialoogi. Sõlmitud lepingute 
maksumusest lähtudes on kõnealuse 
menetluse kasutamine viimastel aastatel 
märkimisväärselt suurenenud. See on 
osutunud kasulikuks juhtudel, kus 
avaliku sektori hankijad ei suuda 
määratleda nende vajadustele vastavaid 
vahendeid või hinnata, milliseid tehnilisi, 
rahalisi või õiguslikke lahendusi võib turg 
pakkuda. Selline olukord võib tekkida 
eelkõige innovatiivsete projektide, suurte 
integreeritud transporditaristuprojektide, 
suurte arvutivõrkude või keeruka ja 
struktureeritud finantseerimisega 
projektide puhul.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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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 
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.

(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 ergutamiseks. 
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 jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Komisjoni teatises 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
kohta1 on esitatud innovatiivne 
hankemudel. Kõnealune mudel edendab 
uurimis- ja arendustegevuse teenuste 
hankeid, mis ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse. Käesolevasse direktiivi 
kaasatud mudelit tunnustatakse ja selle 
kasutamist võivad kaaluda kõik avaliku 
sektori hankijad. Käesolev direktiiv peaks 
aga aitama edendada innovaatilisi 
riigihankeid üldisemalt ning liikmesriikidel 
saavutada „Innovatiivse liidu” eesmärke. 
Kui vajadust innovatiivse toote, teenuse 
või ehitustöö väljaarendamise ja neist 
tuleneva väljundi hilisema ostmise järele 
ei ole võimalik rahuldada turul juba 
olemasolevate lahendustega, tuleks
avaliku sektori hankijatele võimaldada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate lepingute puhul juurdepääs 
eraldi hankemenetlusele. Kõnealune uus 
menetlus peaks võimaldama avaliku 
sektori hankijatel luua pikaajaline
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innovatsioonipartnerlus uute 
innovatiivsete toodete, teenuste või 
ehitustööde väljaarendamiseks ja 
hilisemaks ostmiseks, tingimusel et need
tarnitakse kokkulepitud kvaliteedi ja 
hinnaga. Menetluse aluseks peaksid olema 
konkurentsipõhisele läbirääkimistega 
menetlusele kohaldatavad eeskirjad ja 
lepingud tuleks sõlmida ainult 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumi põhjal, mis on kõige sobivam 
innovatiivsete lahenduste pakkumuste 
võrdlemiseks. Sõltumata sellest, kas 
innovatsioonipartnerlus hõlmab väga 
suuremahulist või väiksemat projekti, 
peaks see olema üles ehitatud nii, et 
innovaatiliste lahenduste väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.
Seetõttu ei tohiks avaliku sektori hankijad 
väärkasutada innovatsioonipartnerlusi 
konkurentsi ärahoidmiseks, piiramiseks 
ega moonutamiseks.
__________________
1 COM (2007) 799 final: komisjoni teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele 
„Kommertskasutusele eelnevad hanked: 
Innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike 
ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste 
tagamiseks Euroopas“.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, kuidas tuleks kasutada uut innovatsioonipartnerluste 
menetlust, ja sellega täiendatakse komisjoni algset ettepanekut, seostades uue vahendi 
konkurentsipõhisele menetlusele kohaldatavate põhimõtetega, kus see on kõige asjakohasem. 
Samuti täpsustatakse muudatusettepanekus kommertskasutusele eelnevate hangete 
määratlust, mis on esitatud komisjoni 2007. aasta teatises ja mis kehtib endiselt uuest 
innovatsioonipartnerluse menetlusest hoolimata ning mis on kaasatud eraldi uue erandi 
raames.
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Muudatusettepanek 228
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

(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, loomade heaolu, 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 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 229
Toine Manders

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 
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.

(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 
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. 
Lisaks sellele peaksid avaliku sektori 
hankijad olema innovatiivsete 
omadustega hanke tingimuste (sealhulgas 
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parima võimaliku tehnika) sätestamisel 
lubatud luua kriteeriumit, mis on seotud 
kõnesoleva lepingu sisuga.

Or. nl

Muudatusettepanek 230
Marc Tarabella

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 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 

(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.
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ehitatud nii, et innovaatilise lahenduse 
väljatöötamist motiveeriks turul tekkinud 
vajadus, põhjustamata seejuures turu 
sulgemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Sellise menetlusega tuleks toetada 
avalike teenuste väljaarendamise uusi 
viise, näiteks kui töötajate juhitud 
organisatsioonidele, mis tegutsesid varem 
avalikus sektoris, tehakse ülesandeks 
arendada välja liidu turul puuduv 
innovatiivne avalik teenus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus tuuakse näide sellest, kuidas innovatsioonipartnerlust saaks kasutada 
innovatiivsete avalike teenuste väljaarendamise toetamiseks, näiteks vastastike ühingute näol, 
mis kasutavad tihti innovatiivseid meetodeid.

Muudatusettepanek 232
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et vältida kahjuliku mõju avaldumist 
konkurentsile, tuleks väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust kasutada 
ainult väga erandlikes olukordades. Sellise 

(18) Et vältida kahjuliku mõju avaldumist 
konkurentsile, tuleks väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust kasutada 
ainult väga erandlikes olukordades. Sellise 
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erandi kohaldamine peaks piirduma ainult 
juhtudega, kus väljakuulutamine ei ole 
võimalik Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika kohastel, vääramatust jõust 
tingitud põhjustel, või kui algusest peale on 
selge, et väljakuulutamine ei aitaks 
konkurentsi suurendada, eelkõige seetõttu, 
et objektiivsetel asjaoludel leidub ainult 
üks ettevõtja, kes suudab lepingut täita. 
Ainult objektiivne eksklusiivsus saab 
õigustada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetluse kasutamist, kui 
eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
hankemenetlust silmas pidades avaliku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

erandi kohaldamine peaks piirduma ainult 
juhtudega, kus väljakuulutamine ei ole 
võimalik Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika kohastel, vääramatust jõust 
tingitud põhjustel, või kui algusest peale on 
selge, et väljakuulutamine ei aitaks 
konkurentsi suurendada, eelkõige seetõttu, 
et objektiivsetel asjaoludel leidub ainult 
üks ettevõtja, kes suudab lepingut täita. 
Ainult objektiivne eksklusiivsus saab 
õigustada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetluse kasutamist, kui 
eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
hankemenetlust silmas pidades avaliku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata. On 
asjakohane, et kui hankijad kasutavad 
käesolevas direktiivis määratletud 
juhtudel väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust, 
saadavad nad aruande, milles nad 
põhjendavad oma valikut, 
järelevalveasutusele, kelle pädevuses peab 
olema ka selliste aruannete analüüsimine 
ja hindamine.

Or. it

Muudatusettepanek 233
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute väljakuulutamist oluliselt 
lihtsustada ning suurendada 
hankeprotsesside tõhusust ja läbipaistvust. 
Elektroonilised vahendid tuleks 
standardsete teavitusvahenditena 
kasutusele võtta kõigis hankemenetlustes. 
Nende kasutamine võimaldab ka aega 
säästa. Seetõttu tuleks elektrooniliste 

(19) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute väljakuulutamist oluliselt 
lihtsustada ning suurendada käesoleva 
direktiiviga hõlmatud hankeprotsesside 
tõhusust ja läbipaistvust. Elektroonilised 
vahendid tuleks standardsete 
teavitusvahenditena kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
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vahendite kasutamisel lühendada 
miinimumtähtaegu, ent tingimusel, et need 
vahendid on kooskõlas teabeedastuse jaoks 
liidu tasandil ettenähtud konkreetse viisiga. 
Piisavate funktsioonidega elektroonilised 
side- ja teabevahendid saavad avaliku 
sektori hankijatel aidata hankemenetluste 
käigus ette tulevaid vigu ennetada, 
avastada ja parandada.

elektrooniliste vahendite kasutamisel 
lühendada miinimumtähtaegu, ent 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Piisavate 
funktsioonidega elektroonilised side- ja 
teabevahendid saavad avaliku sektori 
hankijatel aidata hankemenetluste käigus 
ette tulevaid vigu ennetada, avastada ja 
parandada.

Or. fr

Selgitus

Elektrooniliste vahendite kasutamist lepingute väljakuulutamiseks kohaldatakse üksnes 
käesoleva direktiiviga hõlmatud hankeprotsesside suhtes ning seda ei kohaldata 
hankeprotsessidele, mis asuvad väljaspool käesolevas direktiivis sätestatud piirmäärasid; 
neid viimaseid reguleerivad kehtivad siseriiklikud õigusaktid.

Muudatusettepanek 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa riigihangete turgudel on 
avaliku sektori hankijad hakanud järjest 
rohkem nõudlust koondama, et saavutada 
mastaabisäästu, sealhulgas vähendada 
hindu ja tehingukulusid, ning tõhustada ja 
muuta professionaalsemaks hangete 
korraldust. Seda saab saavutada kas 
osalevate avaliku sektori hankijate arvu või 
lepingute mahu ja maksumuse 
koondamisega pikema aja jooksul. Hangete 
koondamist ja keskseks muutmist tuleb 
siiski hoolikalt jälgida, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd ning säilitada 
läbipaistvus ja konkurents, samuti väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
turulepääsu võimalused.

(20) Euroopa riigihangete turgudel on 
avaliku sektori hankijad hakanud järjest 
rohkem nõudlust koondama, et saavutada 
mastaabisäästu, sealhulgas vähendada 
hindu ja tehingukulusid, ning tõhustada ja 
muuta professionaalsemaks hangete 
korraldust. Seda saab saavutada kas 
osalevate avaliku sektori hankijate arvu või 
lepingute mahu ja maksumuse 
koondamisega pikema aja jooksul. Hangete 
koondamist ja keskseks muutmist tuleb 
siiski hoolikalt jälgida, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd ning säilitada 
läbipaistvus ja konkurents, samuti väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
turulepääsu võimalused. Komisjon peaks 
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andma liikmesriikidele ja avaliku sektori 
hankijatele suunised koondatud ja 
keskseks muudetud hangete nõutava 
jälgimise kohta, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd. Suunised 
tuleks edastada rakendamisakti näol.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Laialdast kasutust on leidnud 
raamlepingud, mida peetakse kogu 
Euroopas tõhusaks hankemeetodiks. 
Seetõttu tuleks need jätta suurel määral 
samaks. Teatavaid mõisteid on vaja siiski 
selgitada, eelkõige raamlepingute 
kasutamise tingimusi avaliku sektori 
hankijate puhul, kes ise ei ole raamlepingu 
osalised.

(21) Laialdast kasutust on leidnud 
raamlepingud, mida peetakse kogu 
Euroopas tõhusaks hankemeetodiks. 
Seetõttu tuleks need jätta suurel määral 
samaks. Teatavaid mõisteid on vaja siiski 
selgitada, eelkõige raamlepingute 
kasutamise tingimusi avaliku sektori 
hankijate puhul, kes ise ei ole raamlepingu 
osalised. Raamlepingu alusel 
juurdepääsuõigusega isikute ringi 
laiendamine peab olema lubatud artikli 31 
lõikes 2 kirjeldatud tingimustel.

Or. de

Muudatusettepanek 236
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Objektiivsed tingimused selle 
kindlaksmääramiseks, millised 



PE492.857v01-00 62/213 AM\908710ET.doc

ET

raamlepingu osalistest ettevõtjad peaksid 
täitma esitatud ülesannet, näiteks 
pakkuma füüsilistele isikutele 
kasutamiseks mõeldud asju või teenuseid, 
võivad hõlmata asjaomaste füüsiliste 
isikute vajadusi või valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Enamikus liikmesriikides kasutatakse 
üha enam keskseid hankemeetodeid. 
Kesksed hankijad vastutavad hangete või 
hankelepingute/raamlepingute sõlmimise 
eest teiste avaliku sektori hankijate jaoks. 
Hangete suurte mahtude tõttu aitavad need 
meetodid suurendada konkurentsi ja muuta 
riigihankeid professionaalsemaks. Seetõttu 
tuleks määratleda Euroopa Liidu tasandil 
kesksed hankijad, välistamata seejuures 
vähem institutsionaliseeritud ja vähem 
süstemaatiliste ühishangete jätkumist või 
sissejuurdunud tavana selliste 
teenuseosutajate kasutamist, kes 
valmistavad hankemenetluse ette ja juhivad 
seda avaliku sektori hankija nimel ja arvel. 
Samuti tuleks sätestada eeskirjad 
direktiivijärgsete kohustuste täitmise eest 
vastutuse jaotamiseks keskse hankija ja 
keskselt hankijalt või tema kaudu hankeid 
tegevate avaliku sektori hankijate vahel, ka 
parandusmeetmete puhul. Kui keskne 
hankija vastutab ainuisikuliselt 
hankemenetluste läbiviimise eest, peaks ta 
ka ainuisikuliselt ja vahetult vastutama 
menetluste õiguspärasuse eest. Kui 
menetluse teatavat osa, näiteks hanke 
uuesti väljakuulutamist raamlepingu 

(24) Enamikus liikmesriikides kasutatakse 
üha enam keskseid hankemeetodeid. 
Kesksed hankijad vastutavad hangete või 
hankelepingute/raamlepingute sõlmimise 
eest teiste avaliku sektori hankijate jaoks. 
Hangete suurte mahtude tõttu aitavad need 
meetodid suurendada konkurentsi ja muuta 
riigihankeid professionaalsemaks, kuigi 
erilist tähelepanu tuleb pöörata kõigi 
selliste menetluste kättesaadavusele 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks. Seetõttu tuleks määratleda Euroopa 
Liidu tasandil kesksed hankijad, 
välistamata seejuures vähem 
institutsionaliseeritud ja vähem 
süstemaatiliste ühishangete jätkumist või 
sissejuurdunud tavana selliste 
teenuseosutajate kasutamist, kes 
valmistavad hankemenetluse ette ja juhivad 
seda avaliku sektori hankija nimel ja arvel. 
Samuti tuleks sätestada eeskirjad 
direktiivijärgsete kohustuste täitmise eest 
vastutuse jaotamiseks keskse hankija ja 
keskselt hankijalt või tema kaudu hankeid 
tegevate avaliku sektori hankijate vahel, ka 
parandusmeetmete puhul. Kui keskne 
hankija vastutab ainuisikuliselt 
hankemenetluste läbiviimise eest, peaks ta 
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kohaselt või dünaamilise hankesüsteemi 
alusel individuaalsete lepingute sõlmimist, 
viib läbi avaliku sektori hankija, peaks 
avaliku sektori hankija jätkuvalt vastutama 
menetluse nende osade eest, mida viib läbi 
tema.

ka ainuisikuliselt ja vahetult vastutama 
menetluste õiguspärasuse eest. Kui 
menetluse teatavat osa, näiteks hanke 
uuesti väljakuulutamist raamlepingu 
kohaselt või dünaamilise hankesüsteemi 
alusel individuaalsete lepingute sõlmimist, 
viib läbi avaliku sektori hankija, peaks 
avaliku sektori hankija jätkuvalt vastutama 
menetluse nende osade eest, mida viib läbi 
tema.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks üleminekuperioodi 
järel muuta elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kohustuslikuks kõigi 
hankemenetluste puhul.

Or. en

Selgitus

Antud ajavahemik on liiga lühike.
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Muudatusettepanek 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks nelja-aastase
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste 
sidevahendite kasutamine kesksete avaliku 
sektori hankijate jaoks kohustuslikuks 
ning soodustada ka tavade ühtlustamist 
kogu liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks ergutada
elektrooniliste sidevahendite kasutamist.
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üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul. Nende sätete rakendamine ei piira 
olemasolevate teabevahendite kasutamist 
riigi tasandil, mis puudutab käesolevas 
direktiivis sätestatud piirmääradest 
väljapoole jäävaid riigihanketurgusid, 
ning see võimaldab tagada õiguskindlust.

Or. fr

Selgitus

Üldine kohustus kasutada elektroonilisi sidevahendeid kõikides hankemenetlustes ei tohiks 
piirata olemasolevaid riigisiseseid sätteid selliste lepingute väljakuulutamise kohta, mis 
jäävad käesolevas määruses sätestatud piirmääradest väljapoole.
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Muudatusettepanek 242
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

(25) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete avaliku sektori 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul. Nimetatud kohustuse rakendamine 
ei piira olemasolevate teabevahendite 
kasutamist riigi tasandil, mis puudutab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
piirmääradest väljapoole jäävaid 
riigihanketurgusid, ning see võimaldab 
tagada õiguskindlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Liikmesriike tuleks julgustada 
kasutama teenusevautšeri süsteemi, mis 
on tõhus vahend, et korraldada avalikke 
teenuseid. See on VKEdele kasulik, sest 
teenusevautšeri süsteemis osalemine on 
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väga lihtne. Teenusevautšeri süsteem 
annab valikuvabaduse kodanikule, kes 
võib valida teenusepakkuja mitme 
alternatiivi vahel. Teenusevautšeri 
süsteem on kasulik ka ametivõimudele, 
sest teenusevautšeri süsteemi on palju 
lihtsam luua võrreldes klassikalise 
riigihankega.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Eri liikmesriikidest pärit avaliku 
sektori hankijate ühist hankelepingute 
sõlmimist raskendavad praegu õiguslikud 
probleemid, eelkõige vastuolud siseriiklike 
õigusaktide vahel. Vaatamata asjaolule, et 
direktiiviga 2004/18/EÜ võimaldati 
kaudselt piiriüleseid ühishankeid, on 
mitme riigi siseriiklikud õigussüsteemid 
otseselt või kaudselt muutnud piiriülesed 
ühishanked praktikas õiguslikult 
ebakindlaks või võimatuks. Eri 
liikmesriikide avaliku sektori hankijad 
võivad olla huvitatud koostööst ja ühistest 
hankelepingutest, et siseturu potentsiaali 
mastaabisäästu ning riski ja kasu 
jagamise abil maksimaalselt ära kasutada, 
eelkõige innovatiivsete projektide puhul, 
mis on seotud suurema riskiga, kui ühel 
avaliku sektori hankijal oleks mõistlik 
kanda. Seepärast tuleks sätestada 
piiriüleste ühishangete uued eeskirjad, 
millega nähakse ette kohaldatav õigus ja 
mis lihtsustavad avaliku sektori 
hankijatevahelist koostööd kogu ühtsel 
turul. Lisaks võivad eri liikmesriikide 
avaliku sektori hankijad siseriiklike või 

välja jäetud
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liidu sätete alusel asutada ühiseid 
juriidilisi isikuid. Selliste ühishangete 
jaoks tuleks kehtestada erisätted.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab 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 
tehnilise kirjelduse koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, peaksid avaliku sektori 
hankijad kaaluma ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
Samaväärsuse tõendamiseks võib 
pakkujatelt nõuda kolmandate isikute poolt 
kontrollitud tõendusmaterjali; samas tuleks 
siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase 
tähtaja jooksul hankida.

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab 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 
tehnilise kirjelduse koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, peaksid avaliku sektori 
hankijad kaaluma ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
Samaväärsuse tõendamiseks võib 
pakkujatelt nõuda kolmandate isikute poolt 
kontrollitud tõendusmaterjali; samas tuleks 
siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase 
tähtaja jooksul hankida. Selleks, et mitte 
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diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse või katsearuannetesse, 
tuleb samaväärsuse tõendamise koorem 
asetada pakkujale, kelle väitel on tema 
tõendid samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab 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 
tehnilise kirjelduse koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, peaksid avaliku sektori 
hankijad kaaluma ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
Samaväärsuse tõendamiseks võib 
pakkujatelt nõuda kolmandate isikute poolt 
kontrollitud tõendusmaterjali; samas tuleks 
siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada turu 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel, 
standarditel ja kirjeldustel 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, või pannes ettevõtjaid 
ebasoodsasse olukorda äri- või 
arengumudeli põhjal, sealhulgas seoses 
antud lahenduse või teenuse puhul 
rakendatud standardite või kirjeldustega. 
Kõige paremini aitab seda eesmärki 
saavutada see, kui tehnilise kirjelduse 
koostamisel lähtutakse funktsionaalsetest 
nõuetest ja kasutusomadustest, mis 
soodustab ka innovatsiooni. Kui viidatakse 
Euroopa standardile või selle puudumisel 
oma riigi standardile, peaksid avaliku 
sektori hankijad kaaluma võrdselt ka teistel 
samaväärsetel süsteemidel põhinevaid 
pakkumusi. Samaväärsuse tõendamiseks 
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sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase 
tähtaja jooksul hankida.

võib pakkujatelt nõuda kolmandate isikute 
poolt kontrollitud tõendusmaterjali; samas 
tuleks siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase 
tähtaja jooksul hankida. Avaliku sektori 
hankijad peavad suutma põhjendada 
otsuseid, mille kohaselt samaväärsus 
konkreetsel juhul puudub.

Or. en

Selgitus

Kuna igas liikmesriigis on valitsus üks suurimaid ostjaid, loovad riigihanked kogu Euroopa 
ettevõtjatele olulisi turuvõimalusi. Kuid innovatsiooni, töökohtade loomise ja majanduskasvu 
edendamiseks parimal moel peavad riigihanked toimuma mittediskrimineerival ja 
tehnoloogiliselt neutraalsel viisil.

Muudatusettepanek 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab 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 tehnilise kirjelduse koostamisel
lähtutakse funktsionaalsetest nõuetest ja 

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada turu 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel, 
standarditel ja kirjeldustel põhinevaid 
pakkumusi. Järelikult tuleb tehnilised 
kirjeldused koostada nii, et need ei 
vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat 
ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades 
vastava ettevõtja poolt tavaliselt
pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde 
põhiomadusi või pannes ettevõtjaid 
ebasoodsasse olukorda äri- või 
arengumudeli põhjal või antud lahenduse 



AM\908710ET.doc 71/213 PE492.857v01-00

ET

kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, peaksid avaliku sektori 
hankijad kaaluma ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
Samaväärsuse tõendamiseks võib 
pakkujatelt nõuda kolmandate isikute poolt 
kontrollitud tõendusmaterjali; samas tuleks 
siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs
sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase
tähtaja jooksul hankida.

või teenuse puhul rakendatud 
konkreetsete standardite või kirjelduste 
põhjal. Tehnilise kirjelduse koostamine
lähtuvalt funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest väldib tavaliselt neid 
probleeme ja soodustab ka innovatsiooni. 
Kui viidatakse Euroopa standardile või 
selle puudumisel oma riigi standardile, 
peaksid avaliku sektori hankijad kaaluma 
võrdselt ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
Samaväärsuse tõendamiseks võib 
pakkujatelt nõuda kolmandate isikute poolt 
kontrollitud tõendusmaterjali. Samas tuleks 
siiski aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootjate tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs asjakohastele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid kohaldatud tähtaja jooksul hankida.
Avaliku sektori hankijad peavad suutma 
põhjendada, miks samaväärsus 
konkreetsel juhul puudub.

Or. en

Selgitus

Riigihanked loovad kogu Euroopa ettevõtjatele olulisi turuvõimalusi. Innovatsiooni, 
töökohtade loomise ja majanduskasvu edasiviimiseks parimal moel peavad riigihanked 
toimuma mittediskrimineerival ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Võrdsed võimalused, 
mille tõttu konkureerivad ettevõtjad võrdselt, sõltumata arengu- või ärimudelist ja standardi 
või kirjelduse valikust, tagab selle, et avalikes pakkumistes saab osaleda võimalikult lai valik 
ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avaliku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 

(28) Avaliku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 



PE492.857v01-00 72/213 AM\908710ET.doc

ET

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, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

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

Or. en

Muudatusettepanek 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(28) Avaliku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele sotsiaal- ja 
keskkonnamärgistele, 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 
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valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

osaleda sellised sidusrühmad nagu 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad, ametiühingud ja 
keskkonnaorganisatsioonid, ning et 
märgise nõuded on kõigile huvitatud 
osapooltele kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kõigi hangete puhul on tähtis, et 
avaliku sektori hankijad tagaksid, et 
lepingus käsitletavad tooted, teenused ja 
ehitustööd vastavad andmekaitset 
käsitlevate õigusaktide nõuetele. 
Isikuandmete töötlemisel 
andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse tagamiseks ja tõendamiseks peaksid 
pakkujad vastu võtma sisepoliitika ja 
rakendama asjakohaseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid 
isikuandmete töötlemise kavandamisel 
(lõimitud andmekaitse).

Or. en

Muudatusettepanek 251
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) VKEde osalemise toetamiseks (30) VKEde osalemise toetamiseks 
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riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamata jätmist põhjendama. Osadeks 
jaotatud lepingute puhul võivad avaliku 
sektori hankijad näiteks konkurentsi 
säilitamiseks või tarnekindluse tagamiseks 
piirata nende osade arvu, mille kohta üks 
ettevõtja võib pakkumuse esitada; samuti 
võivad nad piirata nende osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida.

riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama. Osadeks jaotatud lepingute puhul 
võivad avaliku sektori hankijad näiteks 
konkurentsi säilitamiseks või tarnekindluse 
tagamiseks piirata nende osade arvu, mille 
kohta üks ettevõtja võib pakkumuse 
esitada; samuti võivad nad piirata nende 
osade arvu, mille suhtes võib ühe 
pakkujaga lepingu sõlmida.

Or. en

Selgitus

„Kohalda või selgita” põhimõte tekitab rohkem õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamata jätmist põhjendama. Osadeks 
jaotatud lepingute puhul võivad avaliku 
sektori hankijad näiteks konkurentsi 
säilitamiseks või tarnekindluse tagamiseks 
piirata nende osade arvu, mille kohta üks 
ettevõtja võib pakkumuse esitada; samuti 
võivad nad piirata nende osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida.

(30) Riigihanked tuleks kohandada 
VKEde vajadustele. Avaliku sektori 
hankijad peaksid kasutama parimate 
tavade koodeksit, milles juhendatakse, 
kuidas nad saavad kohaldada 
riigihankemenetluse raamistikku viisil, 
mis hõlbustab VKEde osalemist 
riigihankemenetlustes. VKEde osalemise 
toetamiseks riigihangete turul peaksid
avaliku sektori hankijad kaaluma eelkõige 
lepingute osadeks jaotamist ning tagama 
läbipaistvuse juurdepääsul teabele
osadeks jaotamise või jaotamata jätmise
põhjuste kohta. Liikmesriigid peaksid 
võtma meetmeid, millega toetatakse 
VKEde juurdepääsu riigihangetele, 
eelkõige pakkumiste ja ELi ajakohastatud 
õigusraamistiku pakutavate uute 
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võimaluste alase parema teabe ja suuniste 
kaudu, parimate tavade jagamise ning 
riigihangete korraldajatele ja VKEdele 
koolituste ja ürituste korraldamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Kuigi on olemas ilmne vajadus edendada VKEde juurdepääsu riigihangetele, on avaliku 
sektori hankijate pea täielik kohustamine jagada lepingud osadeks vale tee. Pealegi töötab 
see, kui anda avaliku sektori hankijatele kaalutlusõigus piirata igale tarnijale antud osade 
arvu, tõenäoliselt vastu innovaatiliste või muul viisil konkureerivate VKEdega lepingute 
sõlmimisele ning toob kaasa suure väärkasutuse ohu, sest võib esineda kõrvalseisjate 
diskrimineerimist. Eelistatud on pehmed meetmed.

Muudatusettepanek 253
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamata jätmist põhjendama. Osadeks 
jaotatud lepingute puhul võivad avaliku 
sektori hankijad näiteks konkurentsi 
säilitamiseks või tarnekindluse tagamiseks 
piirata nende osade arvu, mille kohta üks 
ettevõtja võib pakkumuse esitada; samuti 
võivad nad piirata nende osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida.

(30) VKEde osalemise ja eriti nende 
toodete toetamiseks riigihangete turul, mis 
peavad olema kvaliteetsed, sest neid 
kasutatakse hoolekandes, näiteks toit 
passiivsetele tarbijatele haiglates, 
koolides, laste ja vanurite hoolekandes, 
tuleks avaliku sektori hankijaid kutsuda 
üles lepinguid osadeks jaotama ja neid 
kohustada osadeks jaotamata jätmist 
põhjendama. Osadeks jaotatud lepingute 
puhul võivad avaliku sektori hankijad 
näiteks konkurentsi säilitamiseks või 
tarnekindluse tagamiseks piirata nende 
osade arvu, mille kohta üks ettevõtja võib 
pakkumuse esitada; samuti võivad nad 
piirata nende osade arvu, mille suhtes võib 
ühe pakkujaga lepingu sõlmida.

Or. en
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Muudatusettepanek 254
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Paljud ettevõtjad, eelkõige VKEd, 
leiavad, et nende osalemist riigihangetes 
takistab tõsiselt halduskoormus, mis 
tuleneb vajadusest esitada arvukalt 
kõrvalejätmise ja valikukriteeriumidega 
seotud tõendeid ja muid dokumente. 
Selliste nõuete piiramine näiteks pakkujate 
endi koostatud avalduste abil võib 
menetlust märkimisväärselt lihtsustada, 
millest oleks kasu nii avaliku sektori 
hankijatel kui ka ettevõtjatel. Pakkujalt, 
kelle kasuks valik langetatakse, tuleks 
siiski nõuda vajalike tõendite esitamist 
ning avaliku sektori hankijad ei tohiks 
sõlmida lepinguid pakkujatega, kes pole 
selleks suutelised. Menetlust saab veelgi 
lihtsustada selliste standarddokumentide 
kasutamisega nagu Euroopa hankepass, 
mida kõik avaliku sektori hankijad peaksid 
tunnustama ning mille kasutamist tuleb 
laialdaselt edendada ettevõtjate ja eelkõige 
VKEde hulgas, kelle jaoks sellised 
dokumendid võivad halduskoormust 
tunduvalt vähendada.

(32) Paljud ettevõtjad, eelkõige VKEd, 
leiavad, et nende osalemist riigihangetes 
takistab tõsiselt halduskoormus, mis 
tuleneb vajadusest esitada arvukalt 
kõrvalejätmise ja valikukriteeriumidega 
seotud tõendeid ja muid dokumente. 
Selliste nõuete piiramine näiteks pakkujate 
endi koostatud avalduste, sh loomade 
heaolu, rahvatervise ja üldsuse 
turvalisuse, sotsiaalkaitse ja töökaitse 
normide täitmist puudutavate avalduste
abil võib menetlust märkimisväärselt 
lihtsustada, millest oleks kasu nii avaliku 
sektori hankijatel kui ka ettevõtjatel. 
Pakkujalt, kelle kasuks valik langetatakse, 
tuleks siiski nõuda vajalike tõendite 
esitamist ning avaliku sektori hankijad ei 
tohiks sõlmida lepinguid pakkujatega, kes 
pole selleks suutelised. Menetlust saab 
veelgi lihtsustada selliste 
standarddokumentide kasutamisega nagu 
Euroopa hankepass, mida kõik avaliku 
sektori hankijad peaksid tunnustama ning 
mille kasutamist tuleb laialdaselt edendada 
ettevõtjate ja eelkõige VKEde hulgas, kelle 
jaoks sellised dokumendid võivad 
halduskoormust tunduvalt vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Töökohtade loomine sõltub suuresti 
väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtjatest. VKEd on suutnud pakkuda 
uusi, jätkusuutlikke töökohti isegi 
majanduskriisi aegadel. Et avaliku sektori 
asutused kasutavad umbes 18% SKPst 
riigihangetele, on kõnealusel 
seadusandlikul korral oluline mõju 
VKEde suutlikkusele jätkata uute 
töökohtade loomisega. Seetõttu tuleb 
riigihanked teha VKEde jaoks nii 
kättesaadavaks kui võimalik nii 
käesolevas direktiivis määratletud 
piirmääradest kõrgemal kui ka 
madalamal. Lisaks konkreetsetele 
vahenditele, mis on kohandatud, et 
tõhustada VKEde kaasatust avaliku 
hanke turul, tuleks liikmesriike ja avaliku 
sektori hankijaid tugevasti julgustada 
looma VKEde vastu sõbralikke 
riigihangete strateegiaid. Komisjon on 
avaldanud talituste töödokumendi 
„Euroopa parimate tavade juhend, 
millega lihtsustatakse VKEde 
juurdepääsu avaliku hanke lepingutele” 
(SEC(2008)2193), mille eesmärk on 
aidata liikmesriikidel luua riiklikke 
strateegiaid, programme ja 
tegevuskavasid, et parandada VKEde 
osalust neil turgudel. Tõhus 
riigihankepoliitika peab olema sidus. 
Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused peavad rangelt rakendama 
eeskirju, mis on sätestatud käesolevas 
direktiivis, ja teisest küljest jääb äärmiselt 
tähtsaks, eriti töökohtade loomise 
perspektiivist, nende üldpoliitikasuundade 
rakendamine, mis on loodud, et tõhustada 
VKEde juurdepääsu riigihangete 
turgudele.

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Heide Rühle

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-, töö- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas töötingimuste ja 
kollektiivlepingute eeskirjade ning
puudega inimeste juurdepääsu nõude 
eiramise pärast, või muu raske eksimuse 
tõttu ametialaste käitumisreeglite vastu, 
nagu näiteks konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Or. en

Selgitus

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Muudatusettepanek 257
Sirpa Pietikäinen
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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- või 
sotsiaalsete kohustuste 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.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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. 

(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. 
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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.

Lisaks tuleb avaliku sektori hankijatele 
anda võimalus jätta taotlejaid või pakkujaid 
menetlusest kõrvale keskkonna-, töö- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas töötingimuste eeskirjade 
ja puudega inimeste juurdepääsu nõude 
eiramise pärast, või muu raske eksimuse 
tõttu ametialaste käitumisreeglite vastu, 
nagu näiteks konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Siiski tuleks võimaldada ettevõtjatele 
vastavusmeetmete võtmist kuriteo või 
väärteo tagajärgede heastamiseks ning 
edasiste rikkumiste tõhusaks 
ärahoidmiseks. Sellised meetmed võivad 
seisneda eelkõige personali- ja 
organisatsioonimeetmetes, nagu igasuguste 
suhete lõpetamine väärteos osalenud 
isikute või organisatsioonidega, sobivad 
personali ümberkorraldamise meetmed, 
aruandlus- ja kontrollisüsteemide 
rakendamine, sisekontrolliüksuse loomine 
nõuetele vastavuse jälgimiseks ning 
organisatsioonisiseste vastutus- ja 
hüvitamiseeskirjade vastuvõtmine. Kui 
sellised meetmed pakuvad piisavaid 
tagatisi, ei tohiks kõnealust ettevõtjat enam 
eespool kirjeldatud põhjustel menetlusest 
kõrvale jätta. Ettevõtjatel peaks olema 
võimalus nõuda, et avaliku sektori hankijad 
uuriksid võetud vastavusmeetmeid ning 
lubaksid neil võimaluse korral 
hankemenetluses osaleda.

(35) Siiski tuleks võimaldada ettevõtjatele 
vastavusmeetmete võtmist kuriteo või 
väärteo tagajärgede heastamiseks ning 
edasiste rikkumiste tõhusaks 
ärahoidmiseks. Sellised meetmed võivad 
seisneda eelkõige personali- ja 
organisatsioonimeetmetes, nagu igasuguste 
suhete lõpetamine väärteos osalenud 
isikute või organisatsioonidega, sobivad 
personali ümberkorraldamise meetmed, 
aruandlus- ja kontrollisüsteemide 
rakendamine, sisekontrolliüksuse loomine 
nõuetele vastavuse jälgimiseks ning 
organisatsioonisiseste vastutus- ja 
hüvitamiseeskirjade vastuvõtmine. Kui 
sellised meetmed pakuvad piisavaid 
tagatisi, ei tohiks kõnealust ettevõtjat enam 
eespool kirjeldatud põhjustel menetlusest 
kõrvale jätta. Ettevõtjatel peaks olema 
võimalus nõuda, et avaliku sektori hankijad 
uuriksid võetud vastavusmeetmeid ning 
lubaksid neil võimaluse korral 
hankemenetluses osaleda. Ettevõtja võib 
menetlusest kõrvale jätta kuni kümneks 



AM\908710ET.doc 81/213 PE492.857v01-00

ET

aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Avaliku sektori hankijad võivad 
nõuda, et hankelepingu täitmise jooksul 
järgitaks keskkonnajuhtimismeetmeid ja -
kavasid. Olenemata sellest, kas 
keskkonnajuhtimiskavad on registreeritud 
liidu mõne õigusakti kohaselt, nagu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku 
osalemise kohta ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS), võivad 
need näidata, et ettevõtjal on lepingu 
täitmiseks vajalik tehniline suutlikkus. 
Ettevõtja rakendatavate selliste meetmete 
kirjeldust, millega tagatakse samaväärne 
keskkonnakaitse tase, tuleks aktsepteerida 
keskkonnajuhtimiskavade registreerimise 
alternatiivina, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub vajalikuks tähtajaks sellise 
registreerimise võimalus.

(36) Avaliku sektori hankijad võivad 
nõuda, et hankelepingu täitmise jooksul 
järgitaks keskkonnajuhtimismeetmeid ja -
kavasid. Olenemata sellest, kas 
keskkonnajuhtimiskavad on registreeritud 
liidu mõne õigusakti kohaselt, nagu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku 
osalemise kohta ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS), võivad 
need näidata, et ettevõtjal on lepingu 
täitmiseks vajalik tehniline suutlikkus. 
Ettevõtja rakendatavate selliste meetmete 
kirjeldust, millega tagatakse samaväärne 
keskkonna- ja loomade heaolu kaitse tase, 
tuleks aktsepteerida 
keskkonnajuhtimiskavade registreerimise 
alternatiivina, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub vajalikuks tähtajaks sellise 
registreerimise võimalus.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
sektori hankijatel lubada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutada kas 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust” 
või „madalaimat maksumust”, arvestades 
et viimasel juhul on neil vabadus 
kehtestada piisavad kvaliteedistandardid, 
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

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

Or. en

Selgitus

Peamine menetlus peaks olema hankida parima hinna ja kvaliteedi suhet või teiste sõnadega, 
saada majanduslikult soodsaim pakkumus. Puudub vajadus teise kriteeriumi, nagu madalaim 
maksumus, järele, kuna hinnakriteerium on majanduslikult soodsaimal pakkumusel sisse 
arvestatud.

Muudatusettepanek 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 peaks avaliku 
sektori hankija kasutama „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust”. Asjakohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, eelkõige väga 
standardsete toodete korral, peaks avaliku 
sektori hankijal olema võimalik lähtuda 
eranditult „madalaimast maksumusest” 
või soodsaimatest kuludest, arvestades et 
neil on vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

Or. de

Selgitus

Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium on tõestanud ennast praktikas 
ülemmõistena, mille alla on võimalik koondada kõik kvalitatiivsed, keskkonna- ja sotsiaalsed 
kriteeriumid ning hind ja kulud. 

Muudatusettepanek 263
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
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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.

ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
sektori hankijatel lubada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutada 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust”, 
arvestades et viimasel juhul on neil 
vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
sektori hankijatel lubada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutada kas 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust” 
või „madalaimat maksumust”, arvestades 
et viimasel juhul on neil vabadus 
kehtestada piisavad kvaliteedistandardid, 
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Kõnealused 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. 
Sellest tulenevalt tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või standardsete 
toodete puhul „madalaima väärtusega 
auhinda”.
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Or. en

Muudatusettepanek 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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) Kui avaliku sektori hankijad sõlmivad 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui avaliku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 

(38) Avaliku sektori hankijad peavad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
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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.

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 
peaksid hindamiskriteeriumid tagama 
tõhusa ja ausa konkurentsi võimaluse ning 
hõlmama nõudeid, mis võimaldavad 
pakkujate esitatud teavet kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Catherine Stihler

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 

(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 
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pakkujate esitatud teavet kontrollida. pakkujate esitatud teavet kontrollida. Kui 
see on avaliku korraga seotud põhjustel 
õigustatud jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks, võivad avaliku sektori 
hankijad kaasata sotsiaalmajandusliku 
mõjuga seotud kriteeriumid, et 
määratleda, milline pakkumus on 
majanduslikult tulusaim. See võib 
juhtuda, kui osutub vajalikuks saavutada 
kvalifitseeritud tööjõud ja seda säilitada, 
edendada ettevõtlusvõimet, et oleks 
võimalik täita avaliku sektori hankijate 
tulevasi nõudeid, või vältida lepingu 
sõlmimise otsuse tulemusena tööjõule või 
ettevõtlusvõimele avaldatavat mis tahes 
kahjulikku mõju. 

Or. en

Muudatusettepanek 268
Ian Hudghton

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 

(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 
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pakkujate esitatud teavet kontrollida. pakkujate esitatud teavet kontrollida. Kui 
see on avaliku korraga seotud põhjustel 
õigustatud jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks, võivad avaliku sektori 
hankijad kaasata sotsiaalmajandusliku 
mõjuga seotud kriteeriumid, et 
määratleda, milline pakkumus on 
majanduslikult tulusaim. See võib 
juhtuda, kui osutub vajalikuks saavutada 
kvalifitseeritud tööjõud ja seda säilitada, 
edendada ettevõtlusvõimet, et oleks 
võimalik täita avaliku sektori hankijate 
tulevasi nõudeid, või vältida lepingu 
sõlmimise otsuse tulemusena tööjõule või 
ettevõtlusvõimele avaldatavat mis tahes 
kahjulikku mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Anna Hedh

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 

(38) Avaliku sektori hankijad peavad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
tulusaim ning sealhulgas keskkonna ja 
ühiskonna suhtes vastutustundlikem. 
Nende kriteeriumide kindlaksmääramine 
sõltub lepingu esemest või tootest, sest 
need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse taset lepingu eseme ja toote
seisukohast, nagu 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 ja ausa konkurentsi 
võimaluse ning hõlmama nõudeid, mis 
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pakkujate esitatud teavet kontrollida. võimaldavad pakkujate esitatud teavet 
kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Eelkõige haiglates, koolides, laste 
ja vanurite hoolekandes pakutava toidu 
riigihangete puhul on vaja tagada, et 
passiivsetele tarbijatele on kättesaadavad 
kvaliteetsed ja toitainerikkad tooted, mis 
tagavad raha eest parima väärtuse.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 b) Selles küsimuses võivad avaliku 
sektori hankijad minna kaugemale ELi 
õigusaktidest, võttes arvesse rangemaid 
keskkonnaalaseid kaalutlusi ja 
tootmismetoodikat, sh 
hindamiskriteeriumide sõnastamisel, ning 
järgides täielikult ELi õigust.

Or. en



PE492.857v01-00 90/213 AM\908710ET.doc

ET

Muudatusettepanek 272
Sirpa Pietikäinen

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 on 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude ja 
sotsiaalselt jätkusuutlike 
tootmisprotsesside – sh loomade heaolu 
taseme – 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 273
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori hankijaid peaks julgustama olelusringi maksumusega arvestama. 
Sellegipoolest on arvestusmeetodi väljatöötamine jätkuvalt probleemne. Kohustus kasutada 
ELi-põhist arvestusmeetodit on liiga julge eesmärk ning riigihangetealased Euroopa 
õigusaktides on paika pandud miinimumnõudmised ning avaliku sektori hankijatel on õigus 
kehtestada kõrgemaid nõudmisi, kui need on kooskõlas aluslepingu põhimõtetega ja lepingu 
valdkonnaga seotud spetsiifiliste kriteeriumidega.
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Muudatusettepanek 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 276
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 277
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 

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

meetodit, tingimusel et kasutatav meetod 
on objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud sisekulusid 
(kasutus- ja hoolduskulud ning 
kasutamisjärgse kõrvaldamise kulud).

Or. en

(Vt artikli 66 muudatusettepanekuid)

Selgitus

Olelusringi kulude arvestamine peaks olema üks võimalus majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlakstegemiseks, mitte viimase alternatiiv. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse alternatiiv peaks olema madalaima väärtusega auhind, seda aga ainult 
standardsete toodete puhul.

Muudatusettepanek 278
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Võttes arvesse Euroopa Kohtu 
hiljutist kohtupraktikat, võivad avaliku 
sektori hankijad valida 
hindamiskriteeriumi, mis viitab asjaolule, 
et asjaomane toode on pärit õiglasest 
kaubandusest, sh nõue maksta tootjatele 
toetust ja hinnalisa.
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Or. en

Muudatusettepanek 279
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Võttes arvesse Euroopa Kohtu 
hiljutist kohtupraktikat, võivad avaliku 
sektori hankijad valida 
hindamiskriteeriumi, mis viitab asjaolule, 
et asjaomane toode on pärit õiglasest 
kaubandusest, sh nõue maksta tootjatele 
toetust ja hinnalisa.

Or. en

Selgitus

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10 European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof. [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Muudatusettepanek 280
Heide Rühle

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 

Lisaks tuleks avaliku sektori hankijatel 
lubada tehnilises kirjelduses, pakkumuste 
hindamise kriteeriumides ja
riigihankelepingu täitmise klauslites 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
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protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

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 võivad hankijad
hindamiskriteeriumi täiendada kõnealuses 
tootmisprotsessis või teenuse osutamise 
protsessis vahetult osalevate isikute 
töötingimustega seotud omadustega. 
Sellised omadused võivad olla muu hulgas
seotud 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 olema seotud lepingu 
esemega. Neid tuleks kohaldada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust. Kui see on asjakohane ja lepingu 
esemega seotud, võivad avaliku sektori 
hankijad lisada tehnilistesse kirjeldustesse 
sotsiaalseid kaalutlusi (nt ILO peamisi 
konventsioone).

Or. en
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Selgitus

Ühiskondlikke kaalutlusi ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt käsitletud. Nende kohaldamist 
tuleks lubada hankeprotsessi igas etapis, kui need on selgelt seotud lepingu esemega.

Muudatusettepanek 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 
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 

(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, nagu muu hulgas näitajad, 
mille eesmärk võib olla kaitsta 
tootmisprotsessis osalevate töötajate 
tervist või soodustada lepingu täitmisega 
tegelevate töötajate hulgas ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalset integreerimist, 
sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalusi. 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 
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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.

piirduma omadustega, mis mõjutavad 
otseselt töötajaid nende töökeskkonnas. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. es

Muudatusettepanek 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata ehitustööde, teenuse või asja
olelusringi rahalisele väärtusele ja sellele 
vastavalt ühiskonna ja keskkonna 
jätkusuutlikkusele, tingimusel et need 
omadused on seotud riigihankelepingu 
esemega. Tehnilisele kirjeldusele ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumidele 
tuleb kohaldada laia tõlgendusmeetodit. 



PE492.857v01-00 100/213 AM\908710ET.doc

ET

soodsaima pakkumuse kriteeriumi
täiendada kõnealuses tootmisprotsessis
või teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad 
olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega. 
Selliseid omadusi hõlmavad mis tahes 
hindamiskriteeriumid peaksid igal juhul 
piirduma omadustega, mis mõjutavad 
otseselt töötajaid nende töökeskkonnas. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ 
töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline 
on Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute 
ja ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Hankija võib tehnilist kirjeldust või 
hindamiskriteeriume kasutada ka 
negatiivsete sotsiaal- ja keskkonnamõjude 
minimeerimiseks või positiivsete sotsiaal-
või keskkonnamõjude maksimeerimiseks.
Hindamiskriteeriumide raames tuleks 
avaliku sektori hankijatel lasta hinnata 
hõlmatud olelusringipõhise lähenemisviisi 
olemasolu, mille eesmärk on minimeerida 
kulusid ja maksimeerida ressursitõhusust 
ning mida tuleks kohaldada ehitustööde, 
teenuste või asjade osutamise raames 
viisil, mis välistab teiste liikmesriikide või 
selliste kolmandate riikide ettevõtjate 
otsese või kaudse diskrimineerimise, kes 
osalevad WTO riigihankelepingus või kes 
osalevad vabakaubanduslepingus, mille 
osaline on Euroopa Liit. Avaliku sektori 
hankijatel tuleks samuti lubada kasutada 
tehnilise kirjelduse ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kõnealuse lepingu 
täitmiseks määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifitseeritust ja kogemusi, 
kuna need võivad mõjutada lepingu 
täitmise kvaliteeti ja sotsiaalset 
jätkusuutlikkust ning sellest tulenevalt 
parima kulude-tulude suhtega pakkumuse 
kindlakstegemist. Hankijad peaksid 
lisama need kaalutlused majanduslikult 
soodsaima pakkumuse kriteeriumisse.

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõike 1 punkti 22 muudatusettepanekus esitatakse mõiste „olelusring”, mis on 
hõlmatud ehitustöö, asja või teenuse puhul olelusringi mittekasutamise etappides tehtud 
valikute tulemusel, kui ei ole kadunud side lepingu esemega ning vastavalt sellele, kas see 
kehtib ostu hetkest alates. Esitatud kaalutlusi peaks hõlmama majanduslikult soodsaima 
pakkumuse määratlus. Muudetud põhjenduses viidatakse antud sättele.
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Muudatusettepanek 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
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 

(41) Sotsiaalsete kaalutluste paremaks 
arvessevõtmiseks riigihankemenetlustes 
võib hankijatel lubada majanduslikult 
soodsaima pakkumuse kriteeriumi 
täiendada kõnealuses tootmisprotsessis või 
teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
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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.

tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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, 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata olelusringi omadustele, näiteks 
teatavale tootmisprotsessile, kaasa arvatud 
näiteks sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele 
aspektidele, teenuse osutamise viisile, 
funktsionaalsetele nõuetele või 
kasutusomadustele, mis on suunatud 
keskkonnamõju või sotsiaalse mõju 
vähendamisele või suurendamisele, või 
mõnele muule protsessile toote või teenuse 
olelusringi mis tahes järgus, tingimusel et 
need on seotud riigihankelepingu esemega. 
Seost lepingu esemega tuleks tõlgendada 
laiaulatuslikult. Vastavalt sellele võib
sotsiaalsete kaalutluste paremaks 
arvessevõtmiseks riigihankemenetlustes 
lubada hankijatel tehniliste kirjelduste ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumide 
raames majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
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mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud näiteks tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega, soolise 
võrdõiguslikkusega (nt võrdne palk, töö-
ja eraelu ühildatavus), juurdepääsu 
kohapeal pakutavale kutsekoolitusele, 
kasutajate kaasamist ja nõustamist, 
taskukohast hinda, inimõigusi, eetilist 
kaubandust või ebasoodsas olukorras 
olevate isikute või riskirühmade liikmete 
(nt pikaajaliste töötute, romade, rändajate 
või nooremate ja eakamate töötajate) 
sotsiaalse integreerimisega lepingu 
täitmisega hõivatud töötajate hulka, 
sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
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 
tehniliste kirjelduste või pakkumuste 
hindamise kriteeriumidena kõnealuse 
lepingu täitmiseks määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifitseeritust ja kogemusi, 
kuna need võivad mõjutada lepingu 
täitmise kvaliteeti ja jätkusuutlikkust ning 
sellest tulenevalt pakkumuse 
majanduslikku väärtust. Avaliku sektori 
hankijad võivad samuti lisada 
tehnilistesse kirjeldustesse või 
pakkumuste hindamise kriteeriumidesse 
sotsiaalseid kaalutlusi seoses otseselt 
olelusringiga seotud sotsiaalsete 
väliskuludega, milleks on näiteks tootmise 
mõju ümbritsevale keskkonnale ja 
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läheduses asuvatele kogukondadele. 
Avaliku sektori hankijad peaksid 
tehnilistes kirjeldustes kehtestama 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalkindlustuse 
ja töötingimustega, nagu need on 
sätestatud ELi ja liikmesriikide 
õigusnormide või haldussätetega, 
vahekohtu otsusega, kollektiivlepingutega 
ja rahvusvahelise tööõiguse sätetega, mis 
on esitatud XI lisas ning mida 
kohaldatakse ehitustöö või teenuse 
teostamise või asjade tarnimise kohas; 
need kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 285
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 ja loomade heaolu 
parandamise tasemetel, 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 ning mainitud 
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töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

töötingimustega. Sellised omadused 
võivad olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega. 
Selliseid omadusi hõlmavad mis tahes 
hindamiskriteeriumid peaksid igal juhul 
piirduma omadustega, mis mõjutavad 
otseselt töötajaid nende töökeskkonnas. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori (41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
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hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

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 töö- ja tööhõive tingimustega
seotud omadustega. Sellised omadused 
võivad olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega. 
Selliseid omadusi hõlmavad mis tahes 
hindamiskriteeriumid peaksid igal juhul 
piirduma omadustega, mis mõjutavad 
otseselt töötajaid nende töökeskkonnas. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.
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Or. en

Muudatusettepanek 287
Anna Hedh

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 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 

(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 või lepingu eseme tootmisele. 
Sotsiaalsete kaalutluste paremaks 
arvessevõtmiseks riigihankemenetlustes 
võib hankijatel lubada majanduslikult 
soodsaima pakkumuse kriteeriumi 
täiendada töötingimustega seotud 
omadustega. Avaliku sektori hankijad
võivad nõuda sõltumatute asutuste 
koostatud sertifikaate/märgiseid selle 
kohta, et ettevõtja täidab tervishoiu- ja 
ohutuseeskirju ja -standardeid ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna seadusi, 
mille määravad kindlaks liidu ning 
siseriiklik õigus ja kollektiivlepingud, mis
kehtivad koha suhtes, kus ehitustöid 
teostatakse, teenuseid osutatakse või asju 
tarnitakse.
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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.

Or. en

Selgitus

Viide lähetamise direktiivile on ebavajalik. Viite allesjätmisel tuleks samuti kaasata viide 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivile 2008/104/EÜ renditöö 
kohta.

Muudatusettepanek 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(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 
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omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

omadustega. Need omadused võivad olla 
seotud töötingimustega siseriiklikes 
tööseadustes ja -määrustes määratletud 
tarneahelas, kus toimuvad 
tootmisprotsessid, ning nagu on sätestatud 
XI lisas loetletud rahvusvahelistes 
konventsioonides –olenevalt sellest, kumb 
on töötajatele kasulikum. Sätete hulka 
kuuluvad kaheksas ILO peamises 
konventsioonis (ühinemisvabadus ja 
kollektiivläbirääkimised, sunniviisiline ja 
kohustuslik töö, diskrimineerimine töö 
saamisel ja kutsealale pääsemisel, laste 
tööjõud) esitatud sätted ja sätted töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu, tööaja, 
töötasu ja sotsiaalkindlustuse kohta.
Sellised omadused võivad olla seotud ka
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 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.

Or. en
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Selgitus

Töötingimuste sätestamine tehniliste kirjeldustena ja hindamiskriteeriumina mitte ainult 
„tervisekaitsega” seonduvas võib olla kasulik; need peaksid viitama ka teistele 
töötingimustele, mis on ILO määratletud „inimväärse töö” kontseptsiooni oluline osa.

Muudatusettepanek 289
Ivo Belet

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 
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 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
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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.

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. Võttes arvesse Euroopa Kohtu 
hiljutist kohtupraktikat, võivad avaliku 
sektori hankijad valida 
hindamiskriteeriumi, mis viitab asjaolule, 
et asjaomane toode on pärit õiglasest 
kaubandusest, sh nõue maksta tootjatele 
toetust ja hinnalisa.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Jürgen Creutzmann

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 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega ning 
proportsionaalsed lepingu väärtuse ja
eesmärkidega.
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osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad 
olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega. 
Selliseid omadusi hõlmavad mis tahes 
hindamiskriteeriumid peaksid igal juhul 
piirduma omadustega, mis mõjutavad 
otseselt töötajaid nende töökeskkonnas. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ 
töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline 
on Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute 
ja ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. en

(Vt artikleid 40 ja 66)

Selgitus

Viide „tootmisprotsessile” või „olelusringi mis tahes järgule” tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides on liiga ebamäärane ning suurendab avaliku sektori 
hankijate kaalutlusõigust läbipaistvuse ja tõhusa konkurentsi arvelt. Lihtne on rikkuda 
lepingu esemega seose tagamise põhimõtet.
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Muudatusettepanek 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(42) Pakkumused, mille hind tundub 
asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks avaliku 
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
avaliku sektori hankija pakkumuse tagasi 
lükkama. Tagasilükkamine peaks olema 
kohustuslik juhul, kui avaliku sektori 
hankija on teinud kindlaks, et näidatud 
põhjendamatult madal hind tuleneb liidu 
keskkonnaõiguse sätete täitmata jätmisest 
või sellest, et täitmata on jäetud 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalkindlustuse 
ja töötingimustega, nagu need on 
sätestatud ELi ja liikmesriikide 
õigusnormide või haldussätetega, 
vahekohtuotsusega, kollektiivlepingutega 
ja rahvusvahelise tööõiguse sätetega, mis 
on esitatud XI lisas ning mida 
kohaldatakse ehitustöö või teenuse 
teostamise või asjade tarnimise kohas; 
need kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 292
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanketeates, 
hanke väljakuulutamiseks kasutatavas 
eelteates või hankedokumentides. 
Kõnealused tingimused võivad eelkõige 
olla ette nähtud selleks, et soodustada 
kohapealset koolitust, raskesti 
integreeruvate inimeste tööhõivet, 
tööpuudusevastast võitlust, 
keskkonnakaitse või loomade heaolu alast 
tegevust. Muu hulgas võib mainida näiteks 
nõudeid, mis kehtivad lepingu täitmise ajal 
ning mille kohaselt võetakse tööle pikka 
aega töötuid inimesi, rakendatakse töötute 
või noorte koolitusmeetmeid, täidetakse 
sisuliselt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega. Lepingu 
täitmise tingimused võib määrata 
vastavalt komisjoni suunistele oktoobrist 
2010: „Sotsiaalsed kaalutlused hankes –
juhendmaterjal võimalustest, kuidas 
kaasata sotsiaalseid kaalutlusi avaliku 
hanke protseduuridesse” (SEC(2010)1258 
(final)).

Or. da

Muudatusettepanek 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud otseselt
lepingu esemega ning on esitatud 
hanketeates, hanke väljakuulutamiseks 
kasutatavas eelteates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset koolitust 
või raskesti integreeruvate inimeste 
tööhõivet.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43



AM\908710ET.doc 117/213 PE492.857v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 296
Jürgen Creutzmann

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

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset tööalast
koolitust või kutseõpet. Näiteks võib 
mainida nõudeid, mis kehtivad lepingu 
täitmise ajal, et rakendada töötute või 
noorte koolitusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Väljajäetav tekst võiks muidu nõrgendada seost lepingu esemega.

Muudatusettepanek 297
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Euroopa Komisjon peaks abistama 
liikmesriike VKEde koolitamisel ja 
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juhendamisel konkurentsipõhise dialoogi 
teemal, pakkudes näiteid dialoogi 
kasutamisest ja väärtusest, et suurendada 
selle kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Et tagada riigihanke nõuetekohane 
toimimine, peab allhankeleping olema 
nõuetekohaselt reguleeritud. Esitatud 
pakkumustes tuleb avaliku sektori 
hankijat teavitada lepingu osadest, mille 
suhtes pakkuja kavatseb sõlmida 
allhankelepinguid, ja näidata ära kõik 
allhangete väljapakutud täitjad. Kehtiva 
lepingu alltöövõtuahela iga muudatuse 
puhul tuleks tagada lepingu täitmine 
vastavalt tehtud pakkumisele ning hankija 
peab muudatuse heaks kiitma. Hankija 
peaks seadma sisse otsemaksed 
alltöövõtjate jaoks, kus lepingu olemus 
seda võimaldab. Lõpuks on vaja, et 
allhankeahelas oleks kehtestatud 
solidaarvastutuse süsteem ja see ahel 
piirduks maksimaalselt kolme järjestikuse 
alltöövõtjaga vertikaalsuhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 299
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 a (uus)
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(44 a) Liikmesriigid võivad kasutada 
lepingupunkte, mis näevad ette 
kollektiivlepingute täitmist, kui see on 
mainitud tellija hanketeates või 
spetsifikatsioonides, nii et läbipaistvuse 
põhimõte oleks täidetud. 

Or. da

Muudatusettepanek 300
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 b) Direktiivi sätted peavad järgima 
liikmesriikide erinevaid tööturumudeleid, 
sealhulgas ka selliseid, kus kehtivad 
kollektiivlepingud. 

Or. da

Muudatusettepanek 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(44) Töötingimuste, puuetega inimeste 
tööturule kaasamise ja tööohutuse 
valdkonnas nii siseriiklikul kui ka liidu 
tasandil kehtivaid õigusnorme ja 
kollektiivlepinguid kohaldatakse 
hankelepingu täitmise kestel tingimusel, et 
sellised eeskirjad ja nende kohaldamine on 
kooskõlas liidu õigusega. Piiriüleste 
olukordade suhtes, kui ühe liikmesriigi 
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teenuseid teises liikmesriigis, kehtivad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) sätestatud 
miinimumtingimused, mida vastuvõttev 
riik peab lähetatud töötajate suhtes täitma. 
Kui siseriiklikud õigusaktid sisaldavad 
selliseid sätteid, võib nende kohustuste 
täitmata jätmist käsitleda asjaomase 
ettevõtja ränga eksimusena, mille alusel 
võib kõnealuse ettevõtja hankemenetlusest 
kõrvale jätta.

töötajad osutavad riigihankelepingu alusel 
teenuseid teises liikmesriigis, kehtivad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) sätestatud 
miinimumtingimused, mida vastuvõttev 
riik peab lähetatud töötajate suhtes täitma. 
Kui siseriiklikud õigusaktid sisaldavad 
selliseid sätteid, võib nende kohustuste 
täitmata jätmist käsitleda asjaomase 
ettevõtja ränga eksimusena, mille alusel 
võib kõnealuse ettevõtja hankemenetlusest 
kõrvale jätta.

Or. es

Muudatusettepanek 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Avaliku sektori hankijad peaksid 
aktsepteerima makseviivitusi, nagu on 
sätestatud direktiivis 2011/7/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 

välja jäetud
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rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid 
ja palju ebakindlust. Mitu liikmesriiki on 
määranud riigihankeküsimustega 
tegeleva riikliku keskasutuse, kuid 
sellistele asutustele antud ülesanded on 
liikmesriigiti väga erinevad. Selgemad, 
järjepidevamad ja autoriteetsemad 
jälgimis- ja kontrollimehhanismid 
aitaksid paremini mõista riigihanke-
eeskirjade toimimist, parandaksid 
ettevõtjate ja avaliku sektori hankijate 
õiguskindlust ning aitaksid luua võrdseid 
võimalusi. Sellised mehhanismid võiksid 
aidata probleeme kindlaks teha ja 
varakult lahendada, eelkõige liidu 
kaasrahastatavate projektide puhul, ning 
tuvastada struktuurseid puudusi. 
Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning hankepoliitika tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on eriti oluline selliste mehhanismide 
kooskõlastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid
ja palju ebakindlust. Mitu liikmesriiki on 
määranud riigihankeküsimustega 
tegeleva riikliku keskasutuse, kuid 

(49) Hindamine on näidanud, et liidu
riigihanke-eeskirjade kohaldamisel on veel 
palju arenguruumi. Eeskirjade 
tõhusamaks ja järjepidevamaks 
kohaldamiseks on ühest küljest 
hädavajalik saada hea ülevaade 
liikmesriikide siseriikliku hankepoliitika 
võimalikest struktuuriprobleemidest ja 
üldtendentsidest, et lahendada võimalikud 
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sellistele asutustele antud ülesanded on 
liikmesriigiti väga erinevad. Selgemad, 
järjepidevamad ja autoriteetsemad 
jälgimis- ja kontrollimehhanismid 
aitaksid paremini mõista riigihanke-
eeskirjade toimimist, parandaksid 
ettevõtjate ja avaliku sektori hankijate 
õiguskindlust ning aitaksid luua võrdseid 
võimalusi. Sellised mehhanismid võiksid 
aidata probleeme kindlaks teha ja 
varakult lahendada, eelkõige liidu 
kaasrahastatavate projektide puhul, ning 
tuvastada struktuurseid puudusi. 
Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning hankepoliitika tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on eriti oluline selliste mehhanismide 
kooskõlastamine.

probleemid sihipärasemalt. Ülevaade 
tuleks saada asjakohase jälgimise teel, 
mille tulemused tuleks avaldada 
korrapäraselt, et võimaldada teadlikku 
arutelu riigihanke-eeskirjade ja tavade 
võimaliku edendamise kohta. Teisest 
küljest võib eeskirjade korrektseks 
kohaldamiseks aidata riigihangete 
tõhustamisele samuti suuresti kaasa 
avaliku sektori hankijate ja ettevõtjate 
parem juhendamine ja abistamine 
paremate teadmiste, suurema 
õiguskindluse ja hanketavade 
professionaalsemaks muutmise kaudu; 
juhendamine peaks olema kättesaadav 
avaliku sektori hankijatele ja ettevõtjatele 
mil iganes see osutub vajalikuks.

Or. en

Selgitus

Eri ettepanekud valitsemistava kohta.

Muudatusettepanek 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid ja 
palju ebakindlust. Mitu liikmesriiki on 
määranud riigihankeküsimustega 
tegeleva riikliku keskasutuse, kuid 
sellistele asutustele antud ülesanded on 
liikmesriigiti väga erinevad. Selgemad, 

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid ja 
palju ebakindlust. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid suurendama oma 
jõupingutusi järelevalve alal ja kahtluste 
korral tuleks ilmtingimata paluda 
komisjonilt täpsustust. Lisaks peaks 
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järjepidevamad ja autoriteetsemad 
jälgimis- ja kontrollimehhanismid 
aitaksid paremini mõista riigihanke-
eeskirjade toimimist, parandaksid 
ettevõtjate ja avaliku sektori hankijate 
õiguskindlust ning aitaksid luua võrdseid 
võimalusi. Sellised mehhanismid võiksid 
aidata probleeme kindlaks teha ja 
varakult lahendada, eelkõige liidu 
kaasrahastatavate projektide puhul, ning 
tuvastada struktuurseid puudusi. 
Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja
jälgimiseks ning hankepoliitika tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on eriti oluline selliste mehhanismide 
kooskõlastamine.

komisjon andma igal aastal aru 
täpsustuse vajadusest, Euroopa Kohtu 
uuest pädevusest ja korduma kippuvatest 
kaebustest käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiireid lahendusi. Et korruptsiooni 
ja pettusega tõhusalt võidelda, peaks 
sellisel keskasutusel ja üldsusel olema 
võimalus uurida ka sõlmitud lepingute 
teksti. Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 

välja jäetud
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järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs 
kõnealustele dokumentidele sellisel 
määral, mis ei ohustaks õiguspäraseid 
avalikke ja erahuve.

Or. en

Selgitus

Põhjendus tekitab ebavajalikku halduskoormust. Sisehalduse korraldamine on liikmesriikide 
pädevuses. Liikmesriigid võivad otsustada luua järelevalveasutuse (artikkel 84) ilma Euroopa 
tasandi reguleerimiseta. Artikkel 84 on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiireid lahendusi. Et korruptsiooni 
ja pettusega tõhusalt võidelda, peaks 
sellisel keskasutusel ja üldsusel olema 
võimalus uurida ka sõlmitud lepingute 
teksti. Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs 
kõnealustele dokumentidele sellisel 
määral, mis ei ohustaks õiguspäraseid 
avalikke ja erahuve.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Eri ettepanekud valitsemistava kohta. Ülaltoodud asutus on vastuolus subsidiaarsuse 
põhimõttega ning seda on võimatu luua kohalike omavalitsustega ja föderaalse ülesehitusega 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 308
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiireid lahendusi. Et korruptsiooni 
ja pettusega tõhusalt võidelda, peaks 
sellisel keskasutusel ja üldsusel olema 
võimalus uurida ka sõlmitud lepingute 
teksti. Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs 
kõnealustele dokumentidele sellisel 
määral, mis ei ohustaks õiguspäraseid 
avalikke ja erahuve.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiireid lahendusi. Et korruptsiooni 
ja pettusega tõhusalt võidelda, peaks 
sellisel keskasutusel ja üldsusel olema 
võimalus uurida ka sõlmitud lepingute 
teksti. Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs 
kõnealustele dokumentidele sellisel 
määral, mis ei ohustaks õiguspäraseid 
avalikke ja erahuve.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohustada liikmesriike looma täiendavaid asutusi ei ole proportsionaalne meede. Pealegi 
võivad taolisele asutusele antud mitmed pädevused, näiteks järelevalve, koordineerimine ja 
aruandlus tekitada huvide konflikti.

Muudatusettepanek 310
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiireid lahendusi. Et korruptsiooni 
ja pettusega tõhusalt võidelda, peaks 
sellisel keskasutusel ja üldsusel olema 
võimalus uurida ka sõlmitud lepingute 
teksti. Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs 
kõnealustele dokumentidele sellisel 
määral, mis ei ohustaks õiguspäraseid 
avalikke ja erahuve.

välja jäetud

Or. en

(Vt artikli 84 väljajätmist)

Muudatusettepanek 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Kõigil avaliku sektori hankijatel ei 
ole piisavalt sisemisi eksperditeadmisi 
majanduslikult või tehniliselt keerukate 
lepingute sõlmimiseks. Seda silmas 
pidades oleks jälgimis- ja 
järelevalvetegevust otstarbekas täiendada 
professionaalse abiga. Seda eesmärki 

(51) Igal sidusrühmal peaks olema õigus 
anda käesoleva direktiivi rikkumistest 
märku pädevale asutusele või kohtule. 
Liikmesriigid peaksid suutma pakkuda 
võimalust pöörduda kontrolliasutuste,
sektoripõhiste järelevalveasutuste,
kohalike, piirkondlike või riiklike 
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saab saavutada teabejagamisvahenditega, 
mis pakuvad avaliku sektori hankijatele 
tehnilist abi (teadmiskeskused); samas 
vajaks ettevõtjad, eelkõige VKEd, ka 
haldusabi, eelkõige juhul, kui nad 
osalevad piiriülestes hankemenetlustes.

konkurentsi- või auditiasutuste,
ombudsmani ja riiklike 
järelevalveasutuste (selle olemasolul) 
poole.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine.

Muudatusettepanek 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Jälgimis-, järelevalve- ja 
tugistruktuure või -mehhanisme on riikide 
tasandil juba loodud ning neid saab 
mõistagi kasutada, et tagada riigihangete 
korrektne jälgimine, rakendamine ja
kontroll ja pakkuda avaliku sektori 
hankijatele ja ettevõtjatele vajalikku tuge.

(52) Usaldusväärse menetluse tagamiseks 
ja sealhulgas tõhusaks võitlemiseks 
korruptsiooni ja pettustega, on 
hädavajalik, et hankemenetlustes oleks 
otsuste tegemine jälgitav ja läbipaistev. 
Avaliku sektori hankijad peaksid 
säilitama koopiad suure väärtusega 
lepingutest, et need dokumendid oleksid 
kättesaadavad huvitatud osapooltele 
kooskõlas dokumentide kättesaadavuse 
valdkonnas kohaldatud eeskirjadega. 
Samuti tuleks hanke aruandes 
dokumenteerida üksikute 
hankemenetluste olulised osad ja otsused.
Halduskoormuse piiramiseks tuleks 
aruandes viidata asjaomastes lepingu 
sõlmimise teadetes juba avaldatud teabele. 
Kõnealuste teadete avaldamise 
elektroonilist süsteemi tuleks täiendada, et 
lihtsustada andmete sisestamist ning 
aruannete leidmist ja andmevahetust 
süsteemide vahel.

Or. en
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Selgitus

Eri ettepanekud valitsemistava kohta.

Muudatusettepanek 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
tehniliseks abiks määratud asutused 
peaksid vahetama teavet ja tegema 
koostööd; samuti peaks iga liikmesriigi 
määratud ametiasutus toimima eelistatud 
kontaktpunktina suhtluses komisjoni 
talitustega andmete kogumise, 
teabevahetuse ja liidu riigihankeõiguse 
rakendamise jälgimise eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eri ettepanekud valitsemistava kohta.

Muudatusettepanek 314
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Tehniliseks abiks 
määratud asutused peaksid vahetama teavet 
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tehniliseks abiks määratud asutused 
peaksid vahetama teavet ja tegema 
koostööd; samuti peaks iga liikmesriigi 
määratud ametiasutus toimima eelistatud 
kontaktpunktina suhtluses komisjoni 
talitustega andmete kogumise, 
teabevahetuse ja liidu riigihankeõiguse 
rakendamise jälgimise eesmärgil.

ja tegema koostööd.

Or. en

Selgitus

Põhjendus tekitab ebavajalikku halduskoormust. Sisehalduse korraldamine on liikmesriikide 
pädevuses. Liikmesriigid võivad otsustada luua järelevalveasutuse (artikkel 84) ilma Euroopa 
tasandi reguleerimiseta. Artikkel 84 on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 
abiks määratud asutused peaksid vahetama 
teavet ja tegema koostööd; samuti peaks 
iga liikmesriigi määratud ametiasutus 
toimima eelistatud kontaktpunktina 
suhtluses komisjoni talitustega andmete 
kogumise, teabevahetuse ja liidu 
riigihankeõiguse rakendamise jälgimise 
eesmärgil.

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 
abiks määratud asutused peaksid vahetama 
teavet ja tegema koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Louis Grech
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 
abiks määratud asutused peaksid vahetama 
teavet ja tegema koostööd; samuti peaks 
iga liikmesriigi määratud ametiasutus 
toimima eelistatud kontaktpunktina 
suhtluses komisjoni talitustega andmete 
kogumise, teabevahetuse ja liidu 
riigihankeõiguse rakendamise jälgimise 
eesmärgil.

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 
abiks määratud asutused peaksid vahetama 
teavet ja tegema koostööd; samuti peaks 
iga liikmesriigi määratud ametiasutus 
toimima eelistatud kontaktpunktina 
suhtluses komisjoni talitustega andmete 
kogumise, teabevahetuse ja liidu 
riigihankeõiguse rakendamise jälgimise 
eesmärgil. Komisjonil tuleks liikmesriike 
abistada, pakkudes kogu hankemenetluse 
vältel suuniseid, koolitust ja abiteenistust, 
et soodustada piiriüleseid hankeid.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust, 
vaadata piirmäärad regulaarselt läbi ning 
kohandada V ja XI lisa; 
keskvalitsusasutuste nimekiri võib 
muutuda seoses liikmesriikide 

(54) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust, 
vaadata piirmäärad regulaarselt läbi ning 
kohandada V ja XI lisa; samuti tuleb anda 
komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks elektroonilise 
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haldussüsteemide muutustega. Sellistest 
muudatustes teatatakse komisjonile, 
kellele tuleks anda volitused I lisa 
kohandamiseks; Viited CPV 
nomenklatuurile võivad muutuda ELi 
tasandi õigusaktide muutmise tõttu ning 
sellised muutused peavad kajastuma ka 
käesoleva direktiivi tekstis; elektrooniliste 
vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja 
omadusi tuleb ajakohastada, võttes 
arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; samuti tuleb anda 
komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja teadete koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; kohandada Euroopa 
hankepassi sisu haldus- ja õiguslike 
muudatustega nii riigi kui ka ELi tasandil; 
loetelu liidu õigusaktidest, millega 
kehtestatakse olelusringi kulude arvutamise 
ühised meetodid, tuleb kiiresti kohandada, 
võttes arvesse sektoripõhiselt võetud 
meetmeid. Nende vajaduste rahuldamiseks 
tuleb anda komisjonile volitused 
ajakohastada olelusringi kulude arvutamise 
meetodeid käsitlevate õigusaktide loetelu.

teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja teadete koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; kohandada Euroopa 
hankepassi sisu haldus- ja õiguslike 
muudatustega nii riigi kui ka ELi tasandil; 
loetelu liidu õigusaktidest, millega 
kehtestatakse olelusringi kulude arvutamise 
ühised meetodid, tuleb kiiresti kohandada, 
võttes arvesse sektoripõhiselt võetud 
meetmeid. Nende vajaduste rahuldamiseks 
tuleb anda komisjonile volitused 
ajakohastada olelusringi kulude arvutamise 
meetodeid käsitlevate õigusaktide loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 

(54) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust, 
vaadata piirmäärad regulaarselt läbi ning 
kohandada V ja XI lisa; 
keskvalitsusasutuste nimekiri võib 
muutuda seoses liikmesriikide 
haldussüsteemide muutustega. Sellistest 
muudatustes teatatakse komisjonile, kellele 
tuleks anda volitused I lisa kohandamiseks; 
Viited CPV nomenklatuurile võivad 
muutuda ELi tasandi õigusaktide muutmise 
tõttu ning sellised muutused peavad 
kajastuma ka käesoleva direktiivi tekstis; 
elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi 
üksikasju ja omadusi tuleb ajakohastada, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; samuti tuleb anda 
komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja teadete koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; kohandada Euroopa 
hankepassi sisu haldus- ja õiguslike 
muudatustega nii riigi kui ka ELi tasandil; 
loetelu liidu õigusaktidest, millega 
kehtestatakse olelusringi kulude arvutamise 
ühised meetodid, tuleb kiiresti kohandada, 
võttes arvesse sektoripõhiselt võetud 
meetmeid. Nende vajaduste 
rahuldamiseks tuleb anda komisjonile 
volitused ajakohastada olelusringi kulude 
arvutamise meetodeid käsitlevate 
õigusaktide loetelu.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust, 
vaadata piirmäärad regulaarselt läbi ning 
kohandada V ja XI lisa; 
keskvalitsusasutuste nimekiri võib 
muutuda seoses liikmesriikide 
haldussüsteemide muutustega. Sellistest 
muudatustest teatatakse komisjonile, 
kellele tuleks anda volitused I lisa 
kohandamiseks; viited CPV 
nomenklatuurile võivad muutuda ELi 
tasandi õigusaktide muutmise tõttu ning 
sellised muutused peavad kajastuma ka 
käesoleva direktiivi tekstis; elektrooniliste 
vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja 
omadusi tuleb ajakohastada, võttes arvesse 
tehnoloogia arengut ning haldusvajadusi; 
samuti tuleb anda komisjonile volitused 
muuta kohustuslikuks elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja teadete koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; kohandada Euroopa 
hankepassi sisu haldus- ja õiguslike 
muudatustega nii riigi kui ka ELi tasandil; 
loetelu liidu õigusaktidest, millega 
kehtestatakse olelusringi kulude arvutamise 
ühised meetodid, tuleb kiiresti kohandada, 
võttes arvesse sektoripõhiselt võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust, 
vaadata piirmäärad regulaarselt läbi ning 
kohandada V ja XI lisa; 
keskvalitsusasutuste nimekiri võib 
muutuda seoses liikmesriikide 
haldussüsteemide muutustega. Sellistest 
muudatustes teatatakse komisjonile, kellele 
tuleks anda volitused I lisa kohandamiseks; 
Viited CPV nomenklatuurile võivad 
muutuda ELi tasandi õigusaktide muutmise 
tõttu ning sellised muutused peavad 
kajastuma ka käesoleva direktiivi tekstis; 
elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi 
üksikasju ja omadusi tuleb ajakohastada, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; samuti tuleb anda 
komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja teadete koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi; kohandada Euroopa 
hankepassi sisu haldus- ja õiguslike 
muudatustega nii riigi kui ka ELi tasandil; 
loetelu liidu õigusaktidest, millega 
kehtestatakse olelusringi kulude arvutamise 
ühised meetodid, tuleb kiiresti kohandada, 
võttes arvesse sektoripõhiselt võetud 
meetmeid. Nende vajaduste rahuldamiseks 
tuleb anda komisjonile volitused 

(54) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust, 
vaadata piirmäärad regulaarselt läbi ning 
kohandada V ja XI lisa; 
keskvalitsusasutuste nimekiri võib 
muutuda seoses liikmesriikide 
haldussüsteemide muutustega. Sellistest 
muudatustest teatatakse komisjonile, 
kellele tuleks anda volitused I lisa 
kohandamiseks; viited CPV 
nomenklatuurile võivad muutuda ELi 
tasandi õigusaktide muutmise tõttu ning 
sellised muutused peavad kajastuma ka 
käesoleva direktiivi tekstis; elektrooniliste 
vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja 
omadusi tuleb ajakohastada, võttes arvesse 
tehnoloogia arengut ning haldusvajadusi; 
samuti tuleb anda komisjonile volitused 
muuta kohustuslikuks elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, 
näiteks ehitustööde riigihangete esitamise 
kolmemõõtmelisel digitaalkujul, et tagada 
elektrooniliste sidevahendite abil läbi 
viidavates hankemenetlustes kasutatavate 
tehniliste vormingute, protsesside ja 
teadete koostalitlusvõime, võttes arvesse 
tehnoloogia arengut ning haldusvajadusi; 
kohandada Euroopa hankepassi sisu 
haldus- ja õiguslike muudatustega nii riigi 
kui ka ELi tasandil; loetelu liidu 
õigusaktidest, millega kehtestatakse 
olelusringi kulude arvutamise ühised 
meetodid, tuleb kiiresti kohandada, võttes 
arvesse sektoripõhiselt võetud meetmeid. 
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ajakohastada olelusringi kulude arvutamise 
meetodeid käsitlevate õigusaktide loetelu.

Nende vajaduste rahuldamiseks tuleb anda 
komisjonile volitused ajakohastada 
olelusringi kulude arvutamise meetodeid 
käsitlevate õigusaktide loetelu.

Or. en

Selgitus

Teabe esitamine kolmemõõtmelisel digitaalkujul on vajalik vahend, mis võimaldab avaliku 
sektori hankijal parandada otsustamist ehitustööde riigihankelepingute kavandamise, 
täideviimise ja tulemuse toimimise protsessis, eriti II lisas kirjeldatud tegevuse puhul. Mitu 
liikmesriiki nõuavad juba praegu, et pakkujad esitaksid ehitustööde riigihankelepingute jaoks 
teabe koostalitusvõimelisel kolmemõõtmelisel digitaalkujul.

Muudatusettepanek 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Eriti tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(55) Eriti tähtis on, et komisjon peaks 
asjakohaseid konsultatsioone kõigi 
sidusrühmadega, sealhulgas VKEde 
organisatsioonide, keskkonna- ja 
tarbijaorganisatsioonidega ning 
ametiühingutega. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Käesoleva direktiivi ühetaoliste 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teadete avaldamise standardvormide 
koostamisega, Euroopa hankepassi 
standardvormiga ja järelevalveasutuste 
rakendus- ja statistilise aruande 
koostamiseks kasutatava ühise vormiga. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel 
tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest 
nendel aktidel puudub finantsmõju ning 
need ei mõjuta direktiivijärgsete kohustuste 
olemust ega ulatust. Kõnealused aktid 
täidavad üksnes halduseesmärki ning 
aitavad kaasa direktiivi sätete 
kohaldamisele.

(56) Käesoleva direktiivi ühetaoliste 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teadete avaldamise standardvormide 
koostamisega, Euroopa hankepassi 
standardvormiga. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel 
tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest 
nendel aktidel puudub finantsmõju ning 
need ei mõjuta direktiivijärgsete kohustuste 
olemust ega ulatust. Kõnealused aktid 
täidavad üksnes halduseesmärki ning 
aitavad kaasa direktiivi sätete 
kohaldamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Käesoleva direktiivi ühetaoliste 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teadete avaldamise standardvormide 
koostamisega, Euroopa hankepassi 
standardvormiga ja järelevalveasutuste 

(56) Käesoleva direktiivi ühetaoliste 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
teadete avaldamise standardvormide 
koostamisega, Euroopa hankepassi 
standardvormiga. Kõnealuseid volitusi 
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rakendus- ja statistilise aruande 
koostamiseks kasutatava ühise vormiga. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel 
tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest 
nendel aktidel puudub finantsmõju ning 
need ei mõjuta direktiivijärgsete kohustuste 
olemust ega ulatust. Kõnealused aktid 
täidavad üksnes halduseesmärki ning 
aitavad kaasa direktiivi sätete 
kohaldamisele.

tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel 
tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest 
nendel aktidel puudub finantsmõju ning 
need ei mõjuta direktiivijärgsete kohustuste 
olemust ega ulatust. Kõnealused aktid 
täidavad üksnes halduseesmärki ning 
aitavad kaasa direktiivi sätete 
kohaldamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata üldist 
majandushuvi pakkuvatele teenustele, kui
a) teenused on määratletud ELi 
õigusaktide põhimõtete kohaselt;
b) avaliku sektori asutused täidavad 
teatamismenetluses läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise nõudeid;
c) käesoleva direktiivi eesmärgi jaoks ei 
ole teenusepakkujate arv piisav.

Or. en
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Muudatusettepanek 324
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Direktiivis sätestatakse, kuidas 
avaliku, era- ja vabatahtliku sektori 
partneritega koostööd tegevad liidu 
institutsioonid, liikmesriigid ning 
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste 
asutused kavatsevad täiustada 
riigihankeid. Direktiivis sätestatakse 
avaliku sektori hangete valdkonnas liidu 
põhimõtted, mis on seotud liidu 
põhimõtetega kvaliteetsete avalike 
teenuste kohta.
Direktiivi eesmärkide täielikuks 
saavutamiseks tagavad avaliku sektori 
hankijad, et põhjalikud hankestrateegiad 
viiakse ellu kõigi hankeüksuste tasandil. 
Protsessi osana korraldatakse avalik 
arutelu ja konsultatsioonid toodete ja 
teenuste lõppkasutajatega. 

Or. en

Muudatusettepanek 325
Heide Rühle

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 

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 raames 
avaliku sektori hankijate valitud 
ettevõtjatelt, kui ehitustööd, asjad või 
teenused toovad avaliku sektori hankijale 
vahetut majanduslikku kasu.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et avaliku sektori osalemine ehitustööde teostamises, asjade tarnimises või teenuste 
osutamises ei ole iga kord kohe hankelepingu sõlmimise aluseks. Ka Euroopa Kohus kasutab 
piiritlemiseks vahendituse kriteeriumi (nt 25.3.2010 kohtuasi (C-451/08)).

Muudatusettepanek 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
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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.

direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist või muul viisil hankimist avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu otsuse C-451/08 kohaselt ei kuulu ELi riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisalasse ehitustööd, asjad ja teenused, mis ei teeni avalikke huve.

Muudatusettepanek 328
Evelyne Gebhardt

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 ostmist või 
teenuste osutamist või muul viisil 
hankimist käesoleva direktiivi tähenduses 
avaliku sektori hankijate valitud 
ettevõtjatelt, olenemata sellest, kas 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
teenivad avalikke huve.

Or. de

Muudatusettepanek 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 

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

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

Or. en

Selgitus

Riigihanke määratluse aluseks on üks hankeleping ja mitte üks projekt. Ühe projekti raames 
võib esineda mitu lepingut, millest mõni võib kuuluda direktiivi reguleerimisalasse, mõni aga 
mitte. Teenuste, asjade ja ehitustööde väärtuse kokkuliitmine vaid seetõttu, et nad kuuluvad 
sama projekti alla ei loo mingit lisandväärtust.

Muudatusettepanek 330
Peter Simon

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 raames 
avaliku sektori hankijate valitud 
ettevõtjatelt.

Or. de

Muudatusettepanek 331
Heide Rühle

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

Or. en

Selgitus

See sedastus on liiga üldine ja liiga ebamäärane.

Muudatusettepanek 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Or. de

Selgitus

Hankeprotsessi määratlemise alus peaks olema leping ja mitte projekt. Teenuste, asjade ja 
tööde maksumuste summeerimine, kuna need on ühe ja sama projekti osa, ei anna 
lisandväärtust. Nii on näiteks arhitekti teenused ja ehituslepinguga seotud õigusnõustamine 
tegeliku ehitusega seotud teenustest selgelt eraldatud. 

Muudatusettepanek 333
Cornelis de Jong

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

Or. en

Muudatusettepanek 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Selgitus

Riigihanke määratluse aluseks on üks hankeleping ja mitte üks projekt. Ühe projekti raames 
võib esineda mitu lepingut, millest mõni võib kuuluda direktiivi reguleerimisalasse, mõni aga 
mitte. Teenuste, asjade ja ehitustööde väärtuse kokkuliitmine vaid seetõttu, et nad kuuluvad 
sama projekti alla ei loo mingit lisandväärtust.

Muudatusettepanek 335
Peter Simon

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

Or. de

Muudatusettepanek 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Kõik ühe projektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad või 
teenused, millel on üks majanduslik ja 
tehniline funktsioon, moodustavad 
käesoleva direktiivi mõistes üksikhanke, 
isegi kui need hangitakse eri lepingute 
alusel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus, mille eesmärk on vältida ELi hanke-eeskirjadest 
kõrvalehiilimist lepingute kunstliku osadeks jaotamise kaudu, on liiga kaugeleulatuv, näiteks 
ehituse- ja arhitektuuriteenuste puhul. Seega põhineb käesolev sõnastus Euroopa Kohtu 
hiljutisel otsuse C-574/10 lõikel 41.

Muudatusettepanek 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Käesoleva direktiiviga ei piirata iga 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada, 
kas, kuidas ja millises ulatuses nad ise 
vastavalt aluslepingu protokollile nr 26 
avalikes huvides ülesandeid täita tahavad. 
Ametiasutused võivad täita avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma kohustuseta kaasata 
väliseid ettevõtjaid. Nad võivad seda teha 
koostöös teiste ametiasutustega, ilma et 
selle raames peaks tingimata sõlmima 
riigihankelepingut.

Or. en

Selgitus

Käesolev uus artikkel muudab terviklikuks direktiivi reguleerimisala raamistiku. Ühenduse 
õigus ei nõua, et kohalikud ametiasutused kasutaksid avalike teenuste ülesannete täitmiseks 
kindlat õiguslikku vormi või töörežiimi. Eelkõige ei tohiks siseturu eeskirju kohaldada 
kohalike omavalitsuste rühmitamisel. Selline avaldus ühenduse õiguses on väga kasulik 
vaidluste vältimiseks edaspidi.

Muudatusettepanek 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
kaupade tarnimise või teenuste osutamise 
lepingute suhtes, millele kehtib seaduste 
kohaselt kindlaksmääratud hind ja mille 
puhul ei ole riigihankemenetlustel 
iseenesest tähtsust.

Or. en
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Muudatusettepanek 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
lähtutakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitest 36, 51, 52, 62 ja 346.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et direktiivi ja kaitsehangete-eeskirjade reguleerimisala ei 
kattuks.

Muudatusettepanek 340
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste lepinguid 
reguleeritakse ainult käesoleva direktiivi 
artiklitega 74–76.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepaneku vorm on selline, et sotsiaal- ja muid teenuseid reguleerivad ainult 
artiklid 74–76. See tuleks direktiivi ettepaneku tekstis võimalikult vara välja öelda.

Muudatusettepanek 341
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teenused, mida käesoleva direktiiviga 
reguleeritakse, on loetletud XVI lisa 
A osas. Käesoleva direktiivi artikleid 74–
76 kohaldatakse XVI lisa B osas loetletud 
eriteenuste lepingute suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 342
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesolev direktiiv ei mõjuta tööõigust, s.t 
töölevõtu- ja töötingimusi, sh 
töötervishoidu ja tööohutust, ning 
tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid 
käsitlevaid õigusnorme ja lepingusätteid, 
mida liikmesriigid kohaldavad vastavalt 
ühenduse õigust austavatele siseriiklikele 
õigusaktidele. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
samuti sotsiaalkindlustust käsitlevaid 
liikmesriikide õigusakte.

Or. de

Muudatusettepanek 343
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikides ja ühenduse õiguses 
tunnustatud põhiõiguste teostamist. 
Samuti ei mõjuta see õigust pidada 
läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, neid 
sõlmida ja rakendada ning õigust osaleda 
töövõitlusalases tegevuses vastavalt 
ühenduse õigust austavatele siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. de

Muudatusettepanek 344
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 c
Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide 
vabadust määrata kooskõlas ühenduse 
õigusega kindlaks, milliseid teenuseid nad 
loevad üldist majandushuvi pakkuvateks 
teenusteks, kuidas selliste teenuste 
osutamist tuleks korraldada ja rahastada 
kooskõlas riigiabi eeskirjadega ning 
milliseid konkreetseid kohustusi nende 
suhtes tuleks kohaldada.

Or. de

Muudatusettepanek 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „avalik-õiguslik isik” – asutus, mis 
vastab kõigile järgmistele tingimustele:

(6) „avalik-õiguslik isik” – asutus, mis

Or. en

Muudatusettepanek 346
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning 
sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu; tavapärastes turutingimustes 
tegutsev asutus püüab teenida kasumit ja 
kannab oma tegevusega seotud kahju 
ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning 
sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu;

Or. en

Selgitus

Selline on määratlus kehtivas direktiivis ja see on juurdunud; selle muutmiseks ei ole 
vajadust. Lõigus määratletakse, kuidas hankida avalikke hüvesid, ehitustöid ja teenuseid, kui 
ei ole tarvidust õiguslikust alusest mööda minna ja määratleda väga piiratult avalikkusele 
huvi pakkuvad teenused. Selline käitumine ei austaks subsidiaarsuse põhimõtet antud 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning 
sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu; tavapärastes turutingimustes 
tegutsev asutus püüab teenida kasumit ja 
kannab oma tegevusega seotud kahju 
ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides; neil 
vajadustel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu;

Or. en

Selgitus

Mõiste „avalik-õiguslik isik” lihtsustamine ja määratlemine.

Muudatusettepanek 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning 
sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu; tavapärastes turutingimustes 
tegutsev asutus püüab teenida kasumit ja 
kannab oma tegevusega seotud kahju ning 
tema eesmärk ei ole rahuldada vajadusi 
üldistes huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning 
sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu; tavapärastes turutingimustes 
tegutsev asutus osaleb majandustegevuses 
kaupade ja teenuste pakkumise kaudu 
turul ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

Or. en

Selgitus

Sätte praegune sõnastus tekitab õiguslikku kindlusetust, sest viitab ebamääraselt mainitud 
mõistetele ja võib põhjustada lahknevaid tõlgendusi ja arvukalt vaidlusi. Esitatud 
muudatusettepanekus kasutatakse majandustegevuse määratlust, mille esitas komisjon oma 
teatises Euroopa riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvate 
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teenuste osutamise eest makstava hüvitise suhtes kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga.

Muudatusettepanek 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on juriidiline isik; (b) juriidiline isik;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seda rahastavad põhiliselt riik, 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud; selle
juhtimine toimub kõnealuste avalik-
õiguslike isikute järelevalve all; selle 
haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani 
liikmetest üle poole on määranud riik, 
piirkondlik või kohalik omavalitsus või 
muud avalik-õiguslikud isikud.

(c) vastab vähemalt ühele järgmistest 
tingimustest:

(i) seda rahastavad põhiliselt riik, 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud;
(ii) selle haldus-, juhtimis- või 
järelevalveorgani liikmetest enamiku on 
määranud riik, piirkondlik või kohalik 
omavalitsus või muud avalik-õiguslikud 
isikud;

(iii) selle otsused on riigi, piirkondliku või 
kohaliku omavalitsuse või muu avalik-
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õigusliku isiku kontrolli all.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse selgemaks, millistele organisatsioonitüüpidele direktiivi 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 351
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seda rahastavad põhiliselt riik, 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud; selle 
juhtimine toimub kõnealuste avalik-
õiguslike isikute järelevalve all; selle 
haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani 
liikmetest üle poole on määranud riik, 
piirkondlik või kohalik omavalitsus või 
muud avalik-õiguslikud isikud.

(c) seda rahastavad põhiliselt riik, 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asutuse haldus-, juhtimis- või 
järelevalveorgani liikmetest enamiku on 
määranud riik, piirkondlik või kohalik 
omavalitsus või muud avalik-õiguslikud 
isikud.



PE492.857v01-00 154/213 AM\908710ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 353
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) või ehitustöö või ehitustöö tegemine 
mis tahes vahenditega vastavalt avaliku 
sektori hankija esitatud nõuetele. 
“Ehitustöö” tähendab üld- või 
tsiviilehitustööde tulemust tervikuna, mis 
on iseendast piisav majandusliku või 
tehnilise funktsiooni täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2004/18/EÜ määratlus on heaks kiidetud ja see on seni hästi sobinud.

Muudatusettepanek 354
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ehitustöö tegemine või ehitustöö 
tegemine koos projekteerimisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 355
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ehitustöö tegemine mis tahes 
vahenditega vastavalt ehitise liigile ja 
projektile otsustavat mõju avaldava 
avaliku sektori hankija esitatud nõuetele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 356
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ehitustöö tegemine mis tahes 
vahenditega vastavalt ehitise liigile ja 
projektile otsustavat mõju avaldava avaliku 
sektori hankija esitatud nõuetele;

(c) ehitustöö tegemine vastavalt ehitise 
liigile ja projektile otsustavat mõju 
avaldava avaliku sektori hankija esitatud 
nõuetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „teenuste kontsessioonid” – sama 
liiki leping kui teenuste riigihankeleping, 
välja arvatud asjaolu, et vastutasuks 
teenuste osutamise eest antakse üksnes 
õigus teenust kasutada või see õigus koos 
tasuga;

Or. de
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Muudatusettepanek 358
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline 
isik või avaliku sektori üksus või selliste 
isikute ja/või üksuste rühm, kes pakub turul 
ehitustööde ja/või ehitustöö teostamist, asju 
või teenuseid;

(12) „ettevõtja” – avaliku või erasektori
füüsiline või juriidiline isik või selliste 
isikute ja/või üksuste rühm, kes pakub turul 
ehitustööde ja/või ehitustöö teostamist, asju 
või teenuseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 359
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „hankedokumendid” – kõik avaliku 
sektori hankija esitatud või osutatud 
dokumendid, milles kirjeldatakse hanke või 
menetluse elemente või määratakse need 
kindlaks, sh hanketeade, eelteade, kui seda 
kasutatakse hanke väljakuulutamiseks, 
tehniline kirjeldus, kirjeldav dokument, 
lepingu kavandatavad tingimused, 
taotlejate ja pakkujate esitatavate 
dokumentide vormingud, teave üldiste 
kohaldatavate kohustuste kohta ja mis 
tahes täiendavad dokumendid;

(15) „hankedokumendid” – avaliku sektori 
hankija esitatud või osutatud mis tahes
dokumendid, milles kirjeldatakse hanke või 
menetluse elemente või määratakse need 
kindlaks, sh hanketeade, eelteade, kui seda 
kasutatakse hanke väljakuulutamiseks, 
tehniline kirjeldus, kirjeldav dokument, 
lepingu kavandatavad tingimused, 
taotlejate ja pakkujate esitatavate 
dokumentide vormingud, teave üldiste 
kohaldatavate kohustuste kohta ja mis 
tahes täiendavad dokumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 360
Mitro Repo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „keskne hankija” − avaliku sektori 
hankija, kes korraldab keskseid hankeid 
ning võib pakkuda ka hangete 
tugiteenuseid;

„keskne hankija” – avaliku sektori hankija 
käesoleva artikli punkti 1 tähenduses või 
hankeüksus direktiivi .../.../EL 
[Direktiivi 2004/17/EÜ asendav direktiiv] 
artikli 4 tähenduses, kes korraldab 
keskseid hankeid ning võib pakkuda ka 
hangete tugiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „teenusevautšeri süsteem” –
süsteem, mille puhul avaliku sektori 
hankija annab teenusevautšeri tarbijale, 
kes saab seejärel omandada 
teenusepakkujalt teenuse, mille avaliku 
sektori hankija on lisanud teenusevautšeri 
süsteemi; avaliku sektori hankija maksab 
teenusepakkujale summa, mis vastab 
teenusevautšeri väärtusele;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „elektroonilised vahendid” –
elektroonilised seadmed, mida kasutatakse 
kaablite, raadio, optiliste vahendite või 
muude elektromagnetiliste vahendite kaudu 
saadetud, edastatud ja vastu võetud 
andmete töötlemiseks (sealhulgas 
digitaalseks pakkimiseks) ja 
salvestamiseks;

(21) „elektroonilised vahendid” –
elektroonilised seadmed, mida kasutatakse 
kaablite, raadio, optiliste vahendite või 
muude elektromagnetiliste vahendite kaudu 
saadetud, edastatud ja vastu võetud 
andmete töötlemiseks (sealhulgas 
digitaalseks pakkimiseks) ja 
salvestamiseks; ehitustööde 
riigihankelepingu puhul viitab mõiste 
„elektroonilised vahendid” ka 
koostalitusvõimelise kolmemõõtmelisel 
digitaalkujul teabe kasutamisele, mis 
hõlmab hoone või taristu projekteerimist, 
ehitamist ja toimimist;

Or. en

Selgitus

Tegemist on olulise vahendiga, mis võimaldab avaliku sektori hankijatel täiustada 
otsustamisprotsessi, peamiselt II lisas kirjeldatud tegevuste puhul. Meede tuleks kehtestada 
koos e-hanke rakenduseesmärkidega ja see säästaks maksumaksja raha, tagades, et eri 
kavandeid hinnatakse võrdlemisi lihtsalt, ning eriti, et esitatakse energia- ja muude 
olelusringi kulude õige väärtus ja neid võrreldakse nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 teadusuuringud, arendus, 
tootmine, transport, kasutamine ja hooldus, 
alates tooraine hankimisest või ressursside 
loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;
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Or. en

Muudatusettepanek 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – 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” – võimaluse korral 
riigihankega seonduvate kulude rahalise 
väärtuse näitamine, kusjuures kuludeks 
on muu hulgas hooldus- ja 
ressursitõhususe (sh energiatõhususe) 
kulud, kasutamisjärgse ringlussevõtu 
kulud ja sotsiaalmõju kulud, kui viimased 
on seotud lepingu täitmisega; olelusringi 
rahalise väärtuse näitamisel võib hõlmata 
ka elektrooniliste vahendite tõhusa 
disaini, projekteerimise ja kasutamise; 
riigihangete tähenduses kestab olelusring 
hanke hetkest ehitustööde, asjade või 
teenuste kasutusaja lõpuni ning see on 
tähtis ja lahutamatu osa majanduslikult 
soodsaima pakkumuse arvutamisel;

Or. en

Selgitus

Kuigi maksumaksja huvides vastutab avaliku sektori hankija raha eest parima väärtuse 
tagamise eest, ükskõik milline lahendus riigihanke käigus valitakse, ja selle eest, et lõpuks ei 
maksaks see ühiskonnale või keskkonnale pikas perspektiivis rohkem, saab selline vastutus 
mõistlikult kehtida vaid alates hanke hetkest. Avaliku sektori hankijaid ei saa pidada 
vastutavaks eraettevõtjate valikute eest, mis kahjustavad keskkonda või ühiskonda.

Muudatusettepanek 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22
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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;

„olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh teadusuuringud, arendus,
transport, kasutamine ja hooldus, 
tingimusel et nendega seotud andmed on 
mõõdetavad ja neid saab mõttekalt 
võrrelda;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – 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, kasutamine ja hooldus, 
alates tooraine hankimisest või ressursside 
loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 

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

järjestikused ja/või omavahel seotud etapid 
hankimisest kuni kasutamise, hoolduse,
kõrvaldamise ja lõpetamiseni;

Or. en

(Vt artiklit 67)

Muudatusettepanek 368
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „olelusringi tunnusjooned” – toote 
või ehitustöö või teenuse pakkumise (sh 
sotsiaalselt jätkusuutlike ja loomade 
heaolu arvestavate tootmisprotsesside) 
olelusringi mis tahes etapp, nagu on 
määratletud käesoleva artikli punktis 22, 
kaasa arvatud kõik keskkonnakaitse, 
töötingimuste ja -õiguste, võrdsuse, 
sotsiaalse kaasatuse, inimõiguste, 
naaberkogukondadele avaldatava mõju ja 
õiglase kaubandusega seotud aspektid; 
olelusringi tunnusjooned on hõlmatud 
tootesse tootmis- või toote olelusringi 
muudes mittekasutamise etappides tehtud 
valikute tulemusel isegi juhul, kui sellised 
omadused lõpptulemuseks oleva toote või 
teenuse füüsilistes omadustes ei ole 
ilmsed;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „olelusringi tunnusjooned” – toote 
või ehitustöö või teenuse pakkumise (nagu 
on määratletud käesoleva artikli 
punktis 22) olelusringi mis tahes etapiga 
seotud valikud, kaasa arvatud kõik 
keskkonnakaitse, töötingimuste ja -
õiguste, võrdsuse, sotsiaalse kaasatuse, 
inimõiguste ja õiglase kaubandusega 
seotud valikute aspektid; olelusringi 
tunnusjooned on hõlmatud tootesse 
tootmis- või toote olelusringi muudes 
mittekasutamise etappides tehtud valikute 
tulemusel isegi juhul, kui sellised 
omadused lõpptulemuseks oleva toote või 
teenuse füüsilistes omadustes ei ole 
ilmsed;

Or. en

Selgitus

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Muudatusettepanek 370
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „standardsed tooted” – tooted, mis 
ei erine eriti teistest oma ehituselt ega 
omadustelt;
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Or. en

Muudatusettepanek 371
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „teenuste kontsessioon” – sama 
liiki leping kui teenuste riigihankeleping, 
välja arvatud asjaolu, et vastutasuks 
teenuste osutamise eest antakse üksnes 
õigus teenust kasutada või see õigus koos 
tasuga.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „avalikke teenuseid pakkuv 
vastastikune ühing” – organisatsioon, 
millel on järgmised tunnusjooned:
a) see koosneb peamiselt üksikisikutest, 
kes on lahkunud oma avaliku sektori 
töökohalt, et pakkuda kõnealuse 
organisatsiooni all avalikke teenuseid;
b) organisatsioon pakub teenuseid 
peaasjalikult avalikus sektoris;
c) organisatsiooni juhtimist mõjutab 
oluliselt töötajate osalemine või asjaolu, et 
see on töötajate omandis.
Avalikke teenuseid pakkuvate 
vastastikuste ühingute ärimudelid ja 
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liikmeskond võivad olla erinevad.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „hankestrateegia” – riigihangete 
strateegia, milles sätestatakse avaliku 
sektori hangete valdkonnas liidu 
põhimõtted ning suunised ja tegevus 
visiooni rakendamiseks riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „juurdepääsetavus” – hüvele, 
teenusele, kohale, tehnoloogiale (sh info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -
süsteemidele) või ehitatud keskkonnale 
juurdepääsu, sisenemise, kasutamise, 
ohutu ja iseseisva ning inimväärika 
osalemise ja kasutamise lihtsus puude või 
piiratud liikumisvõimega inimesele igas 
olukorras (sh erandlikes olukordades); 
see ei keela vajaduse korral abivahendite 
ega augmentatiivse ja alternatiivse 
suhtluse kasutamist teatud puuetega 
inimrühmadele juurdepääsetavuse 
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tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „hõlmamata toode, ehitustöö, asi 
või teenus” – sellisest riigist pärit toode, 
ehitustöö, asi või teenus, millega Euroopa 
Liidul ei ole sõlmitud rahvusvahelist
lepingut riigihangete valdkonnas, 
sealhulgas kohustusi seoses turule 
juurdepääsuga, või sellisest riigist pärit 
toode, ehitustöö, asi või teenus, millega 
liidul on sõlmitud nimetatud 
rahvusvaheline leping, kuid kus seda 
lepingut ei rakendata.

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) „hõlmamata asjad või teenused” –
tooted või teenused, mis on pärit riigist, 
millega liit ei ole sõlminud 
turulepääsukohustusi hõlmavat 
rahvusvahelist lepingut riigihangete 
valdkonnas, või tooted ja teenused, mis on 
pärit riigist, millega liit on sõlminud 
sellise lepingu riigihangete valdkonnas, 
aga mille suhtes asjaomast lepingut ei 
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kohaldata.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) „juurdepääsetavus” – hüvele, 
teenusele, paigale, tehnoloogiale (sh info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -
süsteemidele) või ehitatud keskkonnale 
juurdepääsu, sisenemise, kasutamise, 
ohutu ja iseseisva ning inimväärika 
osalemise ja kasutamise lihtsus puuetega 
või piiratud liikumisvõimega inimesele 
igas olukorras (sh erandlikes 
olukordades); see ei keela vajaduse korral 
abivahendite ega augmentatiivse ja 
alternatiivse suhtluse kasutamist teatud 
puuetega inimrühmadele 
juurdepääsetavuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste lepingute puhul, mille ese hõlmab 
nii käesoleva direktiiviga reguleeritavaid 
hankeid kui ka hankeid või muid elemente, 
mida käesolev direktiiv või direktiivid 
[direktiivi 2004/17/EÜ asendav direktiiv] 
ega 2009/81/EÜ ei hõlma, sõlmitakse 

Selliste lepingute puhul, mille ese hõlmab 
nii käesoleva direktiiviga reguleeritavaid 
hankeid kui ka hankeid või muid elemente, 
mida käesolev direktiiv või direktiivid 
[direktiivi 2004/17/EÜ asendav direktiiv] 
ega 2009/81/EÜ ei hõlma, määratakse 
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lepingu käesoleva direktiiviga 
reguleeritavat hanget käsitlev osa
käesoleva direktiivi sätete kohaselt.

käesoleva direktiivi kohaldamine kindlaks 
hankelepingu põhieseme alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste lepingute puhul, mille ese hõlmab 
nii käesoleva direktiiviga reguleeritavaid 
hankeid kui ka hankeid või muid elemente, 
mida käesolev direktiiv või direktiivid
[direktiivi 2004/17/EÜ asendav direktiiv] 
ega 2009/81/EÜ ei hõlma, sõlmitakse 
lepingu käesoleva direktiiviga 
reguleeritavat hanget käsitlev osa 
käesoleva direktiivi sätete kohaselt.

Vastavalt lõigetele 3 ja 4:

(a) selliste lepingute puhul, mille ese 
hõlmab nii käesoleva direktiiviga 
reguleeritavaid hankeid kui ka hankeid või 
muid elemente, mida reguleerib direktiiv 
[direktiivi 2004/17/EÜ asendav direktiiv] 
või mida muidu see direktiiv ei hõlma, 
sõlmitakse lepingu käesoleva direktiiviga 
reguleeritavat hanget käsitlev osa 
käesoleva direktiivi sätete kohaselt;

Riigihankelepingute ja kontsessioonide 
elemente sisaldavate segalepingute puhul 
sõlmitakse lepingu käesoleva direktiiviga 
hõlmatud riigihanget käsitlev osa 
käesoleva direktiivi sätete kohaselt.

(b) riigihankelepingute ja kontsessioonide 
elemente sisaldavate segalepingute puhul 
sõlmitakse lepingu käesoleva direktiiviga 
hõlmatud riigihanget käsitlev osa 
käesoleva direktiivi sätete kohaselt;

Kui kõnealuse lepingu eri osasid ei ole 
objektiivselt võimalik lahutada, lähtutakse 
käesoleva direktiivi kohaldamise üle 
otsustamisel lepingu põhiesemest.

(c) kui kõnealuse lepingu eri osasid ei ole 
objektiivselt võimalik lahutada, lähtutakse 
käesoleva direktiivi kohaldamise üle 
otsustamisel lepingu põhiesemest.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et käesoleva direktiivi ja kaitsehangetele kohaldatavate 
eeskirjade reguleerimisala ei kattuks.

Muudatusettepanek 380
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepingute ja kontsessioonide 
elemente sisaldavate segalepingute puhul 
sõlmitakse lepingu käesoleva direktiiviga 
hõlmatud riigihanget käsitlev osa 
käesoleva direktiivi sätete kohaselt. 

Riigihankelepingute ja kontsessioonide 
elemente sisaldavate segalepingute puhul 
määratakse käesoleva direktiivi 
kohaldamine kindlaks lepingu põhieseme 
alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selliste lepingute puhul, mille ese 
hõlmab nii käesoleva direktiiviga 
reguleeritavaid hankeid kui ka hankeid 
või muid elemente, mida reguleerib 
direktiiv 2009/81/EÜ, sõlmitakse leping 
kooskõlas direktiiviga 2009/81/EÜ, 
tingimusel et vaid ühe lepingu sõlmimine 
on objektiivselt põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et käesoleva direktiivi ja kaitsele kohaldatavate eeskirjade 
reguleerimisala ei kattuks.
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Muudatusettepanek 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Selliste lepingute puhul, mille ese 
hõlmab nii käesoleva direktiiviga kui ka 
direktiiviga 2009/81/EÜ reguleeritavaid 
hankeid ning ka hankeid või muid 
elemente, mida ei hõlma kumbki direktiiv, 
ei sõlmita lepingut vastavalt käesolevale 
direktiivile, tingimusel et vaid ühe lepingu 
sõlmimine on objektiivselt põhjendatud. 
Otsust sõlmida vaid üks leping ei tohi aga 
teha selleks, et jätta lepingud kõrvale 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et käesoleva direktiivi ja kaitsehangetele kohaldatavate 
eeskirjade reguleerimisala ei kattuks.

Muudatusettepanek 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 5 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul;

(a) 8 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 5 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul;

(a) 7 500 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 130 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

(b) 300 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 130 000 eurot keskvalitsusasutuste (b) 260 000 eurot keskvalitsusasutuste 
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sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

Or. nl

Muudatusettepanek 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 130 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

(b) 195 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 200 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 

(c) 400 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
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korraldatavate ideekonkursside puhul. korraldatavate ideekonkursside puhul;

Or. de

Selgitus

Madal piirmäär on vastuolus optimaalse hinna ja kvaliteedi suhte võimaldamise eesmärgiga.
Hoone koristamise hankelepingu sõlmimisel on näiteks levinud tava, et suure haldushoone 
koristamise hange kuulutatakse välja koos mitme väiksema hoonega, et saavutada kokkuvõttes 
hea hinna ja kvaliteedi suhe. Kui avaliku sektori hankija soovib saavutada head 
majanduslikku tulemust, on hankelepingu maksumus tavaliselt piirmäärast kõrgem.

Muudatusettepanek 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 200 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul.

(c) 400 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 200 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul.

(c) 400 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul;

Or. nl
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Muudatusettepanek 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 200 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul.

(c) 300 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vastavalt artikli 4 esimese lõigu 
punkti c sätetele võivad liikmesriigid 
otsustada ELi tasandil konkurentsi mitte 
edasi lükata, kui hanke väärtus jääb 
vahemikku 200 000 eurot kuni 1 000 000 
eurot; 

Or. da

Muudatusettepanek 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seoses A- ja B-teenuste eristuse taaskehtestamisega.

Muudatusettepanek394
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

välja jäetud

Or. da

Muudatusettepanek 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. de

Selgitus

Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste piirmäära kohandamine sektoridirektiivis kehtestatud 
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väärtusega, mis on 1 000 000 eurot. Väärtus peab olema samane, kuna tegemist on samade 
teenustega. See tundub kohane ka seetõttu, et sotsiaalteenuseid osutatakse kohapeal tavaliselt 
väga piiratult ja need on siseturu jaoks väheolulised.

Muudatusettepanek 396
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud (d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
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sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. nl

Muudatusettepanek 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste puhul kehtestatud piirmäärad tuleks viia kooskõlla 
võrgustiku sektori direktiivi piirmääraga (komisjoni ettepaneku artikli 12 punkt c, milleks on 
1 000 000 eurot. See näib veelgi sobivam, sest sotsiaalteenuseid pakutakse tavaliselt kohalikul 
tasandil ja need on siseturu jaoks vähem tähtsad.
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Muudatusettepanek 401
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 500 000 eurot XVI lisa B osas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 1 000 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. de

Selgitus

Riigihangete direktiivi ja sektoridirektiivi (seal komisjoni ettepaneku artikkel 12 c) piirmäär, 
mis viimasena nimetatus on 1 000 000 eurot, peaks olema ühtne, kuna tegemist on samade 
teenustega ja soovitav on õiguse ühtne kohaldamine. See tundub kohane ka seetõttu, et 
sotsiaalteenuseid osutatakse kohapeal tavaliselt väga piiratult ja need on siseturu jaoks 
väheolulised.

Muudatusettepanek 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

(d) 750 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) 500 000 eurot mittetulunduslike 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
organisatsioonide korraldatavate 
ideekonkursside puhul, isegi kui neid 
peetakse „avalik-õiguslikeks isikuteks”.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirmääradest väiksema maksumusega 
ehitustööde, kaupade ja teenuste 
hankelepingute puhul rakendavad 
liikmesriigid riiklikke avatud 
konkurentsiga menetlusi, mis tagavad 
aluslepingute põhimõtete järgimise või 
võrdse juurdepääsu, 
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mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Avaliku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus 
käibemaksuta jääb asjade või teenuste 
puhul alla 80 000 euro ja ehitustööde 
puhul alla 1 miljoni euro. Selliste osade 
kogumaksumus, mille jaoks sõlmitud 
lepingute suhtes ei kohaldata käesolevat 
direktiivi, ei tohi siiski ületada 20 %
kavandatava ehitustöö, samalaadsete 
asjade või teenuste hanke kõikide osade 
kogumaksumusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samuti nagu artikli 44 muudatusettepaneku puhul, tuleb siingi mainida, et sätted tekitavad 
ebavajalikku halduskoormust ilma lisandväärtuseta näiteks VKEdele.

Muudatusettepanek 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Avaliku sektori hankijad võivad 9. Avaliku sektori hankijad võivad 
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üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 80 000 
euro ja ehitustööde puhul alla 1 miljoni 
euro. Selliste osade kogumaksumus, mille 
jaoks sõlmitud lepingute suhtes ei 
kohaldata käesolevat direktiivi, ei tohi 
siiski ületada 20 % kavandatava ehitustöö, 
samalaadsete asjade või teenuste hanke 
kõikide osade kogumaksumusest.

üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 
160 000 euro ja ehitustööde puhul alla 
2 miljoni euro. Selliste osade 
kogumaksumus, mille jaoks sõlmitud 
lepingute suhtes ei kohaldata käesolevat 
direktiivi, ei tohi siiski ületada 20%
kavandatava ehitustöö, samalaadsete asjade 
või teenuste hanke kõikide osade 
kogumaksumusest.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Avaliku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 80 000 
euro ja ehitustööde puhul alla 1 miljoni 
euro. Selliste osade kogumaksumus, mille 
jaoks sõlmitud lepingute suhtes ei 
kohaldata käesolevat direktiivi, ei tohi 
siiski ületada 20 % kavandatava ehitustöö, 
samalaadsete asjade või teenuste hanke 
kõikide osade kogumaksumusest.

9. Avaliku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 
120 000 euro ja ehitustööde puhul alla 
1 500 000 euro. Selliste osade 
kogumaksumus, mille jaoks sõlmitud 
lepingute suhtes ei kohaldata käesolevat 
direktiivi, ei tohi siiski ületada 30%
kavandatava ehitustöö, samalaadsete asjade 
või teenuste hanke kõikide osade 
kogumaksumusest.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib iga kahe aasta tagant 
alates 30. juunist 2014, kas artikli 4 
punktides a, b ja c kehtestatud piirmäärad 
vastavad WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmääradele, ja vaatab need 
vajaduse korral läbi.

Komisjon kontrollib iga kahe aasta tagant 
alates 30. juunist 2014, kas artikli 4 
punktides a, b ja c kehtestatud piirmäärad 
vastavad WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmääradele, ja vaatab need 
vajaduse korral läbi. Võimaluse korral 
suurendab komisjon piirmäärasid ja 
juhul, kui piirmäärad on sätestatud 
vastavalt WTO riigihankelepingule, seab 
komisjon järgmiste läbirääkimiste käigus 
piirmäärade suurendamise 
eelisjärjekorda.

Or. nl

Muudatusettepanek 410
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tagab komisjon, kus vähegi 
võimalik, vastastikkuse põhimõtte alusel 
riigihankelepingute nõuetekohaseks 
kohaldamiseks juurdepääsu kolmandatele 
riikidele.

Or. nl

Muudatusettepanek 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Teenuste riigihankelepingute sõlmimise 

kord
Lepingud, mille objektiks on XVI lisa A 
osas loetletud teenused, sõlmitakse 
vastavalt artiklitele 39–69.
Lepingute suhtes, mille objektiks on XVI 
lisa B osas loetletud teenused, kehtivad 
üksnes artikli 40 ja artikli 48 lõike 1 
sätted.
Lepingud, mille objektiks on nii XVI lisa 
A osas kui ka XVI lisa B osas loetletud 
teenused, sõlmitakse vastavalt artiklitele 
39–88 juhul, kui XVI lisa A osas loetletud 
teenuste maksumus on suurem kui 
XVI lisa B osas loetletud teenuste 
maksumus. Muudel juhtudel sõlmitakse 
lepingud artikli 40 ja artikli 48 lõike 1 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

A- ja B-teenuste eristuse taaskehtestamine.

Muudatusettepanek 412
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 ja lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihankelepingutele, mille põhieesmärk 
on võimaldada avaliku sektori hankijatel 
pakkuda postiteenuseid ja muid teenuseid 
peale postiteenuste.
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Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
„postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
„muud teenused peale postiteenuste” –
teenused järgmistes valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. en

Selgitus

Tõhusat konkurentsi postiteenuste sektoris pärast selle sektori liberaliseerimiseks kavandatud 
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ELi eeskirjade rakendamist silmas pidades tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta selles valdkonnas sõlmitavad riigihankelepingud, kui need on mõeldud eeskätt selleks, et 
võimaldada avaliku sektori hankijale teatavat tegevust postiteenuste sektoris.

Muudatusettepanek 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Kindlaksmääratud hinna režiimi 

kuuluvate kaupade kõrvalejätmine
Käesolevat direktiivi ei kohaldata kaupade 
tarnimise või teenuste osutamise lepingute 
suhtes, millele kehtib seaduste kohaselt 
kindlaksmääratud hind.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Käesolev direktiiv ei kehti teenuste 
kontsessioonide suhtes vastavalt artikli 2 
lõikele 1, 11 a (uus).

Or. de

Muudatusettepanek 415
Evelyne Gebhardt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
riigihankelepingute suhtes, mis avaliku 
sektori hankija sõlmib teise avaliku 
sektori hankija või avaliku sektori 
hankijate ühendusega, kellel on 
ainuõigus vastavalt õigus- või 
haldusnormidele, mis on kooskõlas 
aluslepinguga.

Or. de

Muudatusettepanek 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Erandid postiteenuste valdkonnas

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihankelepingutele, mille põhieesmärk 
on võimaldada avaliku sektori hankijatel 
pakkuda postiteenuseid ja muid teenuseid 
peale postiteenuste.
Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
„postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
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„muud teenused peale postiteenuste” –
teenused järgmistes valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. en

Muudatusettepanek 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Erandid postiteenuste valdkonnas
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Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihankelepingutele, mille põhieesmärk 
on võimaldada avaliku sektori hankijatel 
pakkuda postiteenuseid ja muid teenuseid 
peale postiteenuste.
Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
„postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
„muud teenused peale postiteenuste” –
teenused järgmistes valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).
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Or. en

Selgitus

Peamist direktiivi ei tohiks kohaldada võrgustiku sektori direktiivi reguleerimisalast kõrvale 
jäetud lepingutele. Tõhusat konkurentsi postiteenuste sektoris pärast selle sektori 
liberaliseerimiseks kavandatud ELi eeskirjade rakendamist silmas pidades tuleks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta selles valdkonnas sõlmitavad riigihankelepingud, kui 
need on mõeldud eeskätt selleks, et võimaldada avaliku sektori hankijale teatavat tegevust 
postiteenuste sektoris.

Muudatusettepanek 418
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ringhäälinguorganisatsiooni poolt 
sõlmitavate hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad audiovisuaalmeedia teenuste 
jaoks mõeldud saatematerjali ostmist, 
arendamist, tootmist või ühistootmist, või 
audiovisuaalmeedia teenuste pakkujatega 
sõlmitavate hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad saateaega;

(b) ringhäälinguorganisatsiooni poolt 
sõlmitavate hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad audiovisuaalmeedia teenuste 
jaoks mõeldud saatematerjali ja sellega 
seonduvate ettevalmistavate teenuste
ostmist, arendamist, tootmist või 
ühistootmist, või audiovisuaalmeedia 
teenuste pakkujatega sõlmitavate 
hankelepingute suhtes, mis käsitlevad 
saateaega; meediateenustena 
määratletakse teenuseid, mis hõlmavad 
igasugust ülekandmist ja levitamist 
kõikides elektroonilise võrgu vormides;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva lõigu sõnastuses võetakse arvesse tehnoloogia arenguid meediasektoris.

Muudatusettepanek 419
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute 
suhtes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid ning 
ühegi järgmisi õigusteenuseid käsitlevate 
teenuste hankelepingute suhtes: 
 (i) kliendi seaduslik esindamine 
kohtumenetluses kohtus või 
ametiasutustes juristi poolt 
direktiivi 77/249/EMÜ artikli 1 
tähenduses;

(ii) dokumentide sertifitseerimisteenus, 
mida peab osutama notar;
(iii) fondivalitseja või määratud eestkostja 
pakutav õigusteenus või muud 
õigusteenused, mille pakkujad määrab 
asjaomase liikmesriigi kohus;
(iv) muud õigusteenused, mis on seotud 
avaliku võimu teostamisega asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute ning 
seaduse alusel sõltumatuse ja 
erapooletuse kohustusega avaliku võimu 
kandja, eelkõige notari tegevuse suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 422
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid ning 
advokaaditeenuseid, sealhulgas kohtus 
esindamise korral, käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 423
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
sealhulgas vaidluste lahendamise 
teenuseid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

Or. en
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Selgitus

„Vaidluste lahendamise teenused” on Maailmapanga vastu võetud eriomane lepitamisteenus, 
mis on seotud rahvusvaheliste FIDICi lepingutingimuste kasutamisega ehitus- ja 
inseneritöödel.

Muudatusettepanek 424
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
õigus- ja notariteenuseid käsitlevate 
teenuste hankelepingute suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes, 
samuti sõltumatuseks ja erapooletuseks 
kohustatud riigiametniku tegevuse suhtes; 

Or. pl

Muudatusettepanek 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mis tahes järgmisi õigusteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute 
suhtes:
(i) kliendi seaduslik esindamine 
kohtumenetluses riigikohtus või 
liikmesriigi ametiasutustes juristi poolt 
direktiivi 77/249/EMÜ artikli 1 
tähenduses;
(ii) dokumentide sertifitseerimisteenus, 
mida peab osutama notar;
(iii) fondivalitseja, määratud eestkostja 
pakutav õigusteenus või muud 
õigusteenused, mille pakkujad määrab 
asjaomase liikmesriigi kohus;
(iv) muud õigusteenused, mis on seotud, 
isegi kui ainult mõnikord, avaliku võimu 
teostamisega asjaomases liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

See on kompromisslahendus, et ei peaks taastama B-teenuseid. Muudatusettepanek viib sisse 
rohkem vabastusi direktiivide rakendamisest, samas säilitades uue artikli sotsiaal- ja teiste 
teenuste kohta, mida laiendatakse sama tegevuse raames topeltkünnisega.

Muudatusettepanek 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) järgmiste õigusteenuste suhtes:
(i) kliendi seaduslik esindamine 
advokaadi poolt juriidilistes menetlustes 
kohtutes või haldusasutustes direktiivi 
77/249/EMÜ artikli 1 tähenduses
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(ii) dokumentide kinnitamine ja 
tõendamine notarite poolt;
(iii) volitatud isikute, määratud 
eestkostjate osutatavad õigusteenused või 
muud õigusteenused, mis on 
liikmesriikide kohtutes ette nähtud;
(iv) muud õigusteenused, mis on 
liikmesriikides, isegi kui seda esineb 
ainult aeg-ajalt, seotud avaliku halduse 
teostamisega.

Or. de

Selgitus

Notari tegevuse lisamine direktiivi reguleerimisalasse puudutaks liikmesriikide pädevust anda 
notaritele õigusasutuse ülesanded ja keelata notaritel seega ettevõtjana käitumine ja määrata 
tasud kindlaks õigusaktidega. Riigihangete direktiivi eesmärke, milleks on kulude- ja 
teenustealane konkurents, ei ole notariteenuste puhul võimalik algusest peale saavutada. 

Muudatusettepanek 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes või avaliku 
sektori hankijate raha või kapitali 
suurendamise tehingute suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 429
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

(c) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, avaliku sektori 
hankijate rahaliste vahendite või kapitali 
hankimisega seotud tegevuse suhtes,
keskpankade teenuste ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toimingute suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 430
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

(c) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, avaliku sektori 
hankijate rahaliste vahendite või kapitali 
hankimisega seotud tegevuse suhtes,
keskpankade teenuste ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toimingute suhtes;

Or. de
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Selgitus

Käesoleval ajal küsivad kohalikud omavalitsused ligi 20 panga käest probleemideta 
laenupakkumist. Kui pangad peavad pikema perioodi jooksul – seni paari tunni jooksul – oma 
tingimused valmis hoidma, ilma et neil oleks võimalik end vastavalt refinantseerida, tuleks 
tulevikus arvutada laenu eraldamise hetkeks niinimetatud vahetusoptsioonid. Sellega seotud 
kulud on tänastest kohalike omavalitsuste laenutingimustest suuremad ja suurendaksid 
märkimisväärselt avaliku sektori rahastamiskulusid.

Muudatusettepanek 431
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, avaliku sektori 
hankijate raha või kapitali suurendamise 
tehingute, keskpankade teenuste ning 
Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toimingute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 432
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
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ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes ning avaliku 
sektori hankijate rahaliste vahendite või 
kapitali hankimisega seotud tegevuse 
suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 433
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

(c) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, avaliku sektori 
hankijate rahaliste vahendite või kapitali 
hankimisega seotud tegevuse suhtes, 
keskpankade teenuste ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toimingute suhtes;

Or. de

Selgitus

Kohustuslik pakkumiskutse avaliku sektori laenude võtmiseks vähendab avaliku sektori 
rahastamise teostatavust ja suurendab tunduvalt selle kulusid. Finantsteenuste väljajätmine 
peaks seetõttu laienema ka raha paigutamisele ja hankimisele.

Muudatusettepanek 434
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kodanikukaitse ja igapäevase ohtude 
ennetamise suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 435
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) avaliku sektori hankijate rahaliste 
vahendite või kapitali hankimise, hangete 
investeerimise või rahastamisega seotud 
finantsteenuste suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 436
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) avaliku sektori hankijate raha või 
kapitali kogumist käsitlevate 
hankelepingute suhtes;

Or. fr

Selgitus

Avaliku sektori klientidele antud erandi eemaldamine seoses laenu kaudu refinantseerimisega 
tekitab ebakindlust, millel on negatiivne mõju finantsturgudele soodsale konkurentsimäärale 
ja -alusele, mis saavad sellest erandist kasu.
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Muudatusettepanek 437
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) ELi lepingutega kooskõlas olevate, 
eri- või ainuõiguste alusel sõlmitavate 
lepingute suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 438
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) töölepinguid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

(e) töölepinguid käsitlevate teenuste, sh 
ajutise personali lähetamise
hankelepingute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 439
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) töölepinguid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

(e) töölepinguid ja kohustuslikke 
sotsiaalkaitse skeeme käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

Or. fr
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Muudatusettepanek 440
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) töölepinguid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

(e) töölepinguid või kollektiivlepinguid, 
mis aitavad kaasa töö- ja töölevõtu 
tingimuste parandamisele, käsitlevate 
teenuste hankelepingute suhtes;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga käsitletakse Euroopa Kohtu otsusest (komisjon vs. Saksamaa C-
271/08) põhjustatud muresid. Esitatud ettepaneku teksti aluseks on kohtuasja C-67/96: 
Albany lõige 59 ja eesmärgiks on jätta kõrvale kollektiivlepingud, mis aitavad kaasa töö- ja 
tööhõivetingimuste parandamisele, muu hulgas lepingud näiteks täiendava pensioniskeemi ja 
kindlustuse kohta.

Muudatusettepanek 441
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste hankelepingute suhtes, mis 
tagavad ELi õigusaktide järgimise ja mis 
sõlmitakse avatud, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva menetluse tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kodanikukaitse ja igapäevase ohtude 
ennetamise suhtes.

Or. de

Selgitus

Kodanikukaitse valdkonnas hankelepingute sõlmimisel ei tohi sellised kriteeriumid nagu 
säästlikkus mingit otsustavat osa mängida. Siia kuuluvad eelkõige päästetööd hädaolukorras, 
neid tuleb vaadelda haigete transpordist eraldi. Päästetööd hädaolukorras eeldavad eelkõige 
maapiirkondades suurt arvu ühiskondlikke abilisi, see ühiskondlik struktuur satuks 
riigihangete õiguse kohaldamisel ohtu.

Muudatusettepanek 443
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kodanikukaitse, hädaolukorraks 
valmisoleku ja ekstreemabinõude teenuste 
ning kiirabiteenuste hankelepingute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kodanikukaitse ja igapäevase ohtude 
ennetamise suhtes.
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Or. de

Selgitus

Siia kuuluvad eelkõige päästetööd hädaolukorras, need on igapäevase ohtude ennetamise 
lahutamatu osa ja neid tuleb vaadelda haigete transportimisest eraldi. Kodaniku huve teeniva 
tulemusliku kodanikukaitse tagamiseks igapäevase ohtude ennetamise raames peaks piisama 
esmase õiguse põhimõtete kohaldamisest.

Muudatusettepanek 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) hotelli- ja restoraniteenuste 
hankelepingute suhtes, mille ühtse 
riigihangete klassifikaatori viitenumbrid 
on 55100000-1 kuni 55524000-9 ja 
98340000-8 kuni 98341100-6, tingimusel 
et teenuseid saab pakkuda üksnes 
konkreetses piirkonnas asuv ettevõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) teenuste riigihankelepingute suhtes, 
mis avaliku sektori hankija sõlmib teise 
avaliku sektori hankija või avaliku sektori 
hankijate ühendusega, kellel on 
ainuõigus vastavalt avaldatud õigus- või 
haldusnormidele, mis on kooskõlas 
aluslepinguga.
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Or. de

Selgitus

Euroopa aluslepingud annavad liikmesriikidele selgesõnaliselt ainuõiguste andmise õiguse.
See peaks leidma kajastamist riigihangete eeskirjades.

Muudatusettepanek 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste riigihankelepingute suhtes, 
mille esemeks on alljärgnev, kohaldatakse 
ainult käesoleva direktiivi artikleid 40, 41 
ja 48:
(a) transpordi abiteenused;
(b) õigusnõustamine;
(c) hoonete koristamine;
(d) maismaatransporditeenused, 
sealhulgas soomussõiduki- ja 
kulleriteenused;
(e) uurimis- ja turvateenused.

Or. de

Selgitus

A- ja B-teenuste eristamine tuleb põhimõtteliselt säilitada, kuna kõnealusest eristamisest 
loobumine toob praktikas kaasa oluliselt suurema halduskoormuse. Peale selle tuleks 
menetluse edasise lihtsustamise saavutamiseks liigitada rohkem praegu kehtiva õiguse alusel 
A-teenusteks olevaid teenuseid B-teenusteks.

Muudatusettepanek 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
riigihankelepingute suhtes, mis avaliku 
sektori hankija sõlmib teise avaliku 
sektori hankija või avaliku sektori 
hankijate ühendusega, kellel on 
ainuõigus vastavalt avaldatud seadusele, 
õigusnormile või haldussättele, mis on 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 
hankelepingud: käesolevat direktiivi ei 
kohaldata teenuste riigihankelepingute 
suhtes, mis avaliku sektori hankija sõlmib 
teise avaliku sektori hankija või avaliku 
sektori hankijate ühendusega, kellel on 
ainuõigus vastavalt avaldatud õigus- või 
haldusnormidele, mis on kooskõlas 
aluslepinguga.

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiv direktiiv 2004/18/EÜ jätab välja varustamise riigihankelepingud, mis 
põhinevad ELi aluslepingutega kooskõlas oleval, (avaldatud) seaduses, määruses või 
halduseeskirjas sisalduval ainuõigusel. Nimetatud ainuõigused vastavad ELi liikmesriikidele 
ELi lepingus antud võimalusele anda ainuõigusi.



PE492.857v01-00 204/213 AM\908710ET.doc

ET

Muudatusettepanek 450
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kodanikukaitse ja igapäevase ohtude 
ennetamise suhtes.

Or. de

Selgitus

Ohtude ennetamine, näiteks kodanikukaitse ja päästetööd hädaolukorras, kuulub ohtude 
ennetamise ülesannete hulka, mille peab tagama avalik sektor.

Muudatusettepanek 451
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis b osutatud 
audiovisuaalmeedia teenused hõlmavad 
mis tahes elektroonilise võrgu kaudu 
toimuvat edastamist ja levitamist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 10 lõike 1 punkti b kohta.

Muudatusettepanek 452
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 

hankelepingud
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
riigihankelepingute suhtes, mille avaliku 
sektori hankija sõlmib teise avaliku 
sektori hankija või avaliku sektori 
hankijate ühendusega, kellel on 
ainuõigus vastavalt aluslepinguga 
kooskõlas olevatele avaldatud õigus- või 
haldusnormidele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 453
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b
Üldhuviteenuste osutamise erikord

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide läbiproovitud menetlustele, 
mis põhinevad teenusepakkujate (s.t 
vautšerite süsteem, vaba valiku mudel, 
kolmepoolne suhe) vabal valikul kasutaja 
poolt ja põhimõttel, et kõigil 
teenusepakkujatel, kes suudavad täita 
varem seadusega sätestatud tingimusi, 
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tuleks sõltumata nende õiguslikust 
vormist lubada teenuseid osutada, 
tingimusel et arvesse võetakse võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise üldpõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 c
Teenuste kontsessioonid

Ilma et see piiraks artikli 10 a 
kohaldamist, ei kohaldata käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 23 punktis a 
määratletud teenuste kontsessioonide 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
[...]

Or. en
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Muudatusettepanek 456
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Leping, mille avaliku sektori hankija on 
sõlminud mõne teise juriidilise isikuga, 
jääb käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

1. Võimalus rakendada täielikult 
avalikule sektorile kuuluvat struktuuri 
üldist majanduslikku huvi pakkuvate 
teenuste või sotsiaalteenuste juhtimiseks 
on eranditult liikmesriikide pädevusse 
kuuluv avaliku võimu teostamine. 
Leping, mille avaliku sektori hankija on 
sõlminud mõne teise juriidilise isikuga, 
jääb käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Or. fr

Muudatusettepanek 457
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija teostab 
asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, 
mis sarnaneb kontrolliga, mida ta teostab 
oma osakondade üle;

(a) avaliku sektori hankija teostab 
asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, 
mis on analoogne kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele. 
Selleks, et määratleda, kas avaliku sektori 
hankijad teostavad sellist kontrolli, tuleb 
arvesse võtta selliseid tegureid nagu 
nende esindatuse tase juriidilise isiku 
haldus-, juht- või järelevalveorganites, 
juriidilise isiku põhikirjas esinevad 
sellekohased andmed ja omandisuhe;
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Or. fr

Selgitus

„Ettevõttesisese hanke” määratlemise kriteeriumide selgitamine ja käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast nimetatud lepingute väljajätmise põhjendamine. Mõiste „analoogne 
kontroll” on üle võetud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikast ning see tugevdab avaliku 
sektori hankija poolt kontrollitava üksuse üle teostatava kontrolli kriteeriumit. Analoogse 
kontrolli mõistet täpsustatakse ka määrusest (EÜ) nr 1370/2007 (mis käsitleb avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel) ülevõetud elementidega, et lihtsustada 
selle määratlemist.

Muudatusettepanek 458
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva 
avaliku sektori hankija või sama avaliku 
sektori hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 459
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% lepinguga hõlmatud
asjaomase juriidilise isiku tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;
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Or. en

Muudatusettepanek 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku hankelepingu esemeks olevast 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de

Selgitus

Kohaliku omavalitsuse ettevõtete jaoks toob erinevate sektorite tegevuste ühisesse 
valdusstruktuuri koondamine kaasa olulise sünergia, mida ei tohiks riigihangete õigusega 
kõigutada. Seetõttu tuleks olulisuse kriteeriumi kaasamise jaoks tähtsad käibed taandada 
hankelepingu esemeks olevatele käivetele.

Muudatusettepanek 461
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 85% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de
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Muudatusettepanek 462
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) enamik asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. nl

Muudatusettepanek 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) juriidiline isik tegutseb põhiliselt 
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses. Eeldatakse, et juriidiline isik 
tegutseb põhiliselt kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses, kui vähemalt 90% tema 
tegevusest, mis on hankelepingu ese, 
toimub tema (nende) huvides;

Or. de

Selgitus

Ettepanek ühendab Euroopa Kohtu kohtupraktika kohtuasjas C-107/98 „safe-harbour” 
klausliga, mille alusel oletatakse vaidlustatavalt, millal on tegemist sisetehingutega.
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Muudatusettepanek 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 465
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 90% asjaomase juriidilise 
isiku keskmisest kogukäibest teostatakse
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. fr

Selgitus

„Ettevõttesisest hanget” määratlevate kriteeriumite selgitus: väljend „90% tegevusest” 
selgitab kohtupraktikaga seotud tähendust („põhitegevus”) ning jätab teise tähenduse 
segaseks, seetõttu tehakse ettepanek kehtestada väljend „90% keskmisest kogukäibest”.

Muudatusettepanek 466
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku hanke esemeks olevast tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Selgitus

Sõnastus kajastab Euroopa Kohtu otsuseid.

Muudatusettepanek 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 

(b) vähemalt 100% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
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isikute alluvuses; isikute alluvuses;

Or. it


