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Muudatusettepanek 469
Cristian Silviu Buşoi

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) kogu asjaomase juriidilise isiku tegevus
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. en

Selgitus

Konkurentsi kindlustamiseks tuleb seda erandit piirata miinimumini. Seetõttu tuleb tagada, et 
kogu tegevus, mis tähendab 100% juriidilise isiku tegevusest, peab toimuma kontrolliva 
avaliku sektori hankija alluvuses.

Muudatusettepanek 470
Marian Harkin

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% kogu asjaomase 
juriidilise isiku tegevusest toimub 
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutuse taustategevus tekitab otseselt või kaudselt turul tegutsedes ebaõiglast 
konkurentsi. Konkurentsivabastus peaks piirduma täielikult lepingu sõlmiva asutuse kontrolli 
all oleva avaliku sektori asutusega sõlmitud lepingutega ning nendel üksustel ei tohi olla 
erasektori osalust. See direktiiv annab võimaluse selgitada ja lihtsustada riiklike vahendite 
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parimat kasutamist tagavaid eeskirju.

Muudatusettepanek 471
Riikka Manner

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) kogu asjaomase juriidilise isiku tegevus
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek tähendab, et avaliku sektori üksusega võib teda kontrolliv avaliku sektori 
üksus vahetult lepingu sõlmida ning seejärel 10%-ga turule minna. See 10% võib loomulikult 
tähendada miljoneid eurosid, mis võivad tugevalt moonutada konkurentsi paljudes 
ärivaldkondades. Võrdseid võimalusi ei ole, kui avaliku sektori üksus võib müüa teenuseid ja 
tooteid erasektori üksustega samal konkurentsiturul.

Muudatus 472
Toine Manders

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 50% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. nl
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Muudatusettepanek 473
Françoise Castex

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

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Christel Schaldemose

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 tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses. Jäätmepõletustehaste 
puhul kehtestada miinimumpiir 50%-le. 

Or. da

Muudatusettepanek 475
Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

välja jäetud



PE492.858v01-00 6/153 AM\908711ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutuse taustategevus tekitab otseselt või kaudselt turul tegutsedes ebaõiglast 
konkurentsi. Konkurentsivabastus peaks piirduma täielikult lepingu sõlmiva asutuse kontrolli 
all oleva avaliku sektori asutusega sõlmitud lepingutega ning nendel üksustel ei tohi olla 
erasektori osalust. See direktiiv annab võimaluse selgitada ja lihtsustada riiklike vahendite 
parimat kasutamist tagavaid eeskirju.

Muudatusettepanek 476
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kusjuures erandiks on 
seaduses sätestatud erasektori osaluse 
vormid.

Or. en

Selgitus

Selgesti tuleb eristada avaliku sektori sisest koostööd ja avaliku ja erasektori partnerlusi. 
Mõnes liikmesriigis võib eraosalus samas olla seadusega jõustatav kohustus.

Muudatusettepanek 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul on vaid 
passiivne erasektori osalus, st osalus, mis 
ei võimalda mõjutada äritegevust.

Or. de
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Selgitus

Väljajätmine peaks kehtima ainult kontrollitava juriidilise isiku aktiivsele 
erakapitaliosalusele, mis võimaldab mõjutada tegevusega seotud otsuseid. Käesolev 
muudatus võimaldab lihtsat rahalist toetust juriidilisele isikule ehk hääleõiguseta osalust, 
minemata vastuollu ettevõttesiseseid asjaolusid puudutava erandiga. Lihtsa rahalise toetuse 
võimaldamine on vajalik, et omavalitsused saaksid kodanikele teenuseid osutada mõõduka 
hinnaga.

Muudatusettepanek 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kui seda ei näe ette 
vastava liikmesriigi seadus.

Or. de

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on erasektori osalus ajaloolisest arengust lähtuvalt ja kasvanud 
struktuuride tõttu ette nähtud. Need koostöövormid peaksid edaspidigi võimalikud olema, 
muudel juhtudel tuleks igasugune erasektori osalus siiski vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale välistada.

Muudatus 479
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
aktiivne erasektori osalus.

Or. nl
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Muudatusettepanek 480
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub
erasektori osalus.

(c) kontrollitava juriidilise isiku erasektori 
osalus ei ole suurem kui 50% tema 
hääleõigusega aktsiatest.

Or. en

Selgitus

Erainvestorid saavad mõjutada juhtimisotsuseid vaid siis, kui neil on rohkem kui 50% 
kontrollitava juriidilise isiku hääleõigusega aktsiatest. Selle muudatusettepaneku eesmärgiks 
on võimaldada puhtaid kapitaliinvesteeringuid, mõjutamata sisehangete ja horisontaalse 
koostöö vabastust.

Muudatusettepanek 481
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

Or. es

Muudatusettepanek 482
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
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avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 483
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esimese lõigu punkt a on piisavalt selge, kordamist ei ole vaja.

Muudatus 484
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. nl

Muudatusettepanek 485
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikli selgitus. Vt muudatusettepanekut artikli 11 lõike 1 punkti a kohta.

Muudatusettepanek 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Juriidilist lihtsust puudutava seatud eesmärgi saavutamiseks tuleks õigustekstis ülemääraseid 
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selgitusi vältida ning selle asemel teha need kättesaadavaks komisjoni eraldi juhendis, 
suunistes, käsiraamatus või selgitavates väljaannetes. Seetõttu tuleks see osa välja jäetud. 
Asjakohasest Euroopa Kohtu kohtupraktikast lähtuv selgitus on siinkohal ebasobiv.

Muudatusettepanek 487
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 488
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutuse taustategevus tekitab otseselt või kaudselt turul tegutsedes ebaõiglast 
konkurentsi. Konkurentsivabastus peaks piirduma täielikult lepingu sõlmiva asutuse kontrolli 
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all oleva avaliku sektori asutusega sõlmitud lepingutega ning nendel üksustel ei tohi olla 
erasektori osalust. See direktiiv annab võimaluse selgitada ja lihtsustada riiklike vahendite 
parimat kasutamist tagavaid eeskirju.

Muudatusettepanek 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kontrolli ulatus vastutava juriidilise isiku üle peaks sarnanema mõjuvõimuga, mis on hankijal 
oma osakonna suhtes, mis allub täielikult asutuse juhtkonna järelvalvele ja juhistele. Oma 
osakond ei ole sõltumatu või on seda äärmisel juhul vähesel määral.

Muudatusettepanek 490
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta avaldab 
otsustavat mõju kontrollitava juriidilise 
isiku strateegilistele eesmärkidele ja 
olulistele otsustele. Eespool nimetatud 
tingimusi tuleb vastavalt täita, kui avaliku 
sektori hankija sõlmib avaliku lepingu 
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juriidilise isikuga, keda ta kontrollib koos 
teiste avaliku sektori hankijatega.

Or. de

Muudatusettepanek 491
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav 
üksus sõlmib lepingu teda kontrolliva 
üksusega või muu sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisemise erandi laiendamist tuleb piirata miinimumini. See vastupidine sisemine erand on 
Euroopa Kohtu kohtuotsuse Teckal põhjendamatu laiendamine ning tuleks seega kõrvaldada.

Muudatusettepanek 492
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav 
üksus sõlmib lepingu teda kontrolliva 
üksusega või muu sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 

välja jäetud
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puudub erasektori osalus.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutuse taustategevus tekitab otseselt või kaudselt turul tegutsedes ebaõiglast 
konkurentsi. Konkurentsivabastus peaks piirduma täielikult lepingu sõlmiva asutuse kontrolli 
all oleva avaliku sektori asutusega sõlmitud lepingutega ning nendel üksustel ei tohi olla 
erasektori osalust. See direktiiv annab võimaluse selgitada ja lihtsustada riiklike vahendite 
parimat kasutamist tagavaid eeskirju.

Muudatusettepanek 493
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või muu sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 
et sellel juriidilisel isikul, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, puudub 
erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või 
üksustega või muu sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus, välja arvatud 
erasektori osaluse õiguslikult jõustatavate 
vormide puhul.

Or. en

Muudatus 494
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või
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või teise sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 
et sellel juriidilisel isikul, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, puudub 
erasektori osalus.

üksustega või teise sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

Or. nl

Muudatusettepanek 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või muu sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 
et sellel juriidilisel isikul, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, puudub 
erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või 
üksustega või muu sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

Or. de

Selgitus

See muudatus puudutab ainult saksakeelset teksti.

Muudatusettepanek 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või muu sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või 
tema kontrollitavate üksustega või muu 
sama avaliku sektori hankija kontrollitava 
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et sellel juriidilisel isikul, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, puudub
erasektori osalus.

juriidilise isikuga, tingimusel et sellel 
juriidilisel isikul, kellega sõlmitakse 
riigihankeleping, on vaid passiivne
erasektori osalus, st osalus, mis ei 
võimalda mõjutada kontrollitava 
juriidilise isiku tegevust.

Or. de

Selgitus

Oluline on siin hõlmata ka olukorda, kus avalike teenustega seotud ülesannet täidavad ühiselt 
mitu avaliku sektori hankijat.

Muudatusettepanek 497
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või muu sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 
et sellel juriidilisel isikul, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, puudub 
erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või 
üksustega või muu sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

Or. de

Muudatusettepanek 498
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
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või muu sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 
et sellel juriidilisel isikul, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, puudub 
erasektori osalus.

või muu sama avaliku sektori hankija 
kontrollitava juriidilise isikuga, tingimusel 
et selle juriidilise isiku, kellega sõlmitakse 
riigihankeleping, erasektori osalus ei ole 
suurem kui 50% tema hääleõigusega 
aktsiatest.

Or. en

Selgitus

Erainvestorid saavad mõjutada juhtimisotsuseid vaid siis, kui neil on rohkem kui 50% 
kontrollitava juriidilise isiku hääleõigusega aktsiatest. Selle muudatusettepaneku eesmärgiks 
on võimaldada puhtaid kapitaliinvesteeringuid, mõjutamata sisehangete ja horisontaalse 
koostöö vabastust.

Muudatusettepanek 499
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski käesolevat direktiivi kohaldamata 
sõlmida lepingu juriidilise isikuga, keda 
ta kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:

välja jäetud

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;
(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;
(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.
Lõike a mõistes kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
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juhul, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:
(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi 
osalevate avaliku sektori hankijate 
esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 500
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. sõlmida lepingu juriidilise isikuga, 
keda ta kontrollib ühiselt teiste avaliku 
sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

välja jäetud

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;
(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;
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(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.
Lõike a mõistes kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:
(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi 
osalevate avaliku sektori hankijate 
esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutuse taustategevus tekitab otseselt või kaudselt turul tegutsedes ebaõiglast 
konkurentsi. Konkurentsivabastus peaks piirduma täielikult lepingu sõlmiva asutuse kontrolli 
all oleva avaliku sektori asutusega sõlmitud lepingutega ning nendel üksustel ei tohi olla 
erasektori osalust. See direktiiv annab võimaluse selgitada ja lihtsustada riiklike vahendite 
parimat kasutamist tagavaid eeskirju.

Muudatusettepanek 501
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski käesolevat direktiivi kohaldamata

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski väljaspool käesoleva direktiivi 
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sõlmida lepingu juriidilise isikuga, keda ta 
kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:

reguleerimisala sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. en

Muudatus 502
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski käesolevat direktiivi kohaldamata
sõlmida lepingu juriidilise isikuga, keda ta 
kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski väljaspool käesoleva direktiivi 
reguleerimisala sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. nl

Muudatusettepanek 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski käesolevat direktiivi kohaldamata 
sõlmida lepingu juriidilise isikuga, keda ta 
kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:

3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski väljaspool käesoleva direktiivi 
reguleerimisala sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. de
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Selgitus

See sõnastus näitab, nagu saaksid avaliku sektori hankijad ise otsustada, kas kohaldada 
direktiivi või mitte. Tuleb siiski täpsustada, et kirjeldatud juhud jäävad väljapoole direktiivi 
reguleerimisala.

Muudatusettepanek 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;

(a) juriidilise isiku eesmärk seisneb kõigile 
valitsusasutustele antud avalike 
teenustega seotud ülesande täitmises;

Or. de

Selgitus

Oma 10. mai 2010. aasta ja 5. oktoobri 2011. aasta resolutsioonides on Euroopa Parlament 
seisukohal, et avaliku sektori koostöö ei peaks alluma riigihanke eeskirjadele, kui muu hulgas 
on partnerluse eesmärgiks kõikidele osalevate valitsusasutustele antud avalike teenustega 
seotud ülesande täitmine.

Muudatusettepanek 505
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis on analoogne kontrolliga, 
mida nad teostavad 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 
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kontrolli, tuleb arvesse võtta selliseid 
tegureid nagu nende esindatuse tase 
juriidilise isiku haldus-, juht- või 
järelevalveorganites, juriidilise isiku 
põhikirjas esinevad sellekohased andmed 
ja omandisuhe;

Or. fr

Selgitus

„Ettevõttesisese ühishanke” määratlemise kriteeriumite 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) ülevõetud elementidega, et lihtsustada selle määratlemist.

Muudatusettepanek 506
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 507
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku, kelle suhtes kohaldatakse lepingut,
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avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku hanke objektiks olevatest tegevusest 
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de

Selgitus

Kohaliku omavalitsuse osalusega ettevõtetes toob ühise valdusstruktuuri eri sektorite 
tegevuste koondamine endaga kaasa olulise sünergia, mida ei tohiks riigihankeseadusega 
kahjustada. Seepärast tuleks taandada menetlusse kaasatava peamise tegevuse 
kriteeriumidele vastav käive tegevustele, mis on riigihanke objektiks.

Muudatusettepanek 509
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 85% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;



PE492.858v01-00 24/153 AM\908711ET.doc

ET

Or. de

Muudatus 510
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) enamik asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. nl

Muudatusettepanek 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) asjaomane juriidiline isik tegutseb 
peamiselt kontrolliva avaliku sektori 
hankija või muude tema kontrollitavate 
juriidiliste isikute alluvuses. Eeldatakse, et 
juriidiline isik tegutseb peamiselt 
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
muude tema kontrollitavate juriidiliste 
isikute alluvuses siis, kui vähemalt 90% 
tema hanke objektiks olevast tegevusest 
toimub vastavas alluvuses;

Or. de

Selgitus

Ettepanek ühendab Euroopa Kohtu praktika kohtuasjas C-107/98 ja programmi Safe Harbour 
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sätted, milles eeldatakse ümberlükatavalt, millal on tegu ettevõttesisese tegevusega.

Muudatusettepanek 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 513
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 90% asjaomase juriidilise 
isiku keskmisest kogukäibest teostatakse
kontrollivate avaliku sektori hankijate või 
samade avaliku sektori hankijate 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. fr

Selgitus

„Ettevõttesisese ühishanke” määratlemise tingimuste selgitamine ja käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast nimetatud lepingute väljajätmise põhjendamine. Väljend „90% tegevusest” 
selgitab kohtupraktikaga seotud tähendust („põhitegevus”) ning jätab teise tähenduse 
segaseks, seetõttu tehakse ettepanek kehtestada väljend „90% keskmisest kogukäibest”.
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Muudatusettepanek 514
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku hanke objektiks olevatest tegevusest 
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Selgitus

See sõnastus kajastab Euroopa Kohtu otsuseid.

Muudatusettepanek 516
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) kogu asjaomase juriidilise isiku tegevus
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Selgitus

Konkurentsi kindlustamiseks tuleb seda erandit piirata miinimumini. Seetõttu tuleb tagada, et 
kogu tegevus, mis tähendab 100% juriidilise isiku tegevusest, peab toimuma kontrolliva 
avaliku sektori hankija alluvuses.

Muudatusettepanek 517
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) kogu asjaomase juriidilise isiku tegevus
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek tähendab, et avaliku sektori üksusega võib teda kontrolliv avaliku sektori 
üksus vahetult lepingu sõlmida ning seejärel 10%-ga turule minna. See 10% võib loomulikult 
tähendada miljoneid eurosid, mis võivad tugevalt moonutada konkurentsi paljudes 
ärivaldkondades. Võrdseid võimalusi ei eksisteeri, kui avaliku sektori üksus võib müüa 
teenuseid ja tooteid erasektori üksustega samal konkurentsiturul.

Muudatus 518
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – esimene lõige – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 50% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. nl

Muudatusettepanek 519
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 90% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate nimel või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. fr

Muudatusettepanek 520
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kusjuures erandiks on 
seaduses sätestatud erasektori osaluse 
vormid.

Or. en
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Muudatusettepanek 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul on vaid 
passiivne erasektori osalus, st osalus, mis 
ei võimalda mõjutada äritegevust.

Or. de

Selgitus

Riigihankeseadus ei tohiks kahjustada avaliku sektori hankijate ja erasektori järeleproovitud
koostööd.

Muudatus 522
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – esimene lõige – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
aktiivne erasektori osalus.

Or. nl

Muudatusettepanek 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kui seda ei näe ette 
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vastava liikmesriigi seadus.

Or. de

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on erasektori osalus ajaloolisest arengust lähtuvalt ja kasvanud 
struktuuride tõttu ette nähtud. Need koostöövormid peaksid edaspidigi võimalikud olema, 
muudel juhtudel tuleks igasugune erasektori osalus siiski vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale välistada.

Muudatusettepanek 524
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub
erasektori osalus.

(c) kontrollitava juriidilise isiku erasektori 
osalus ei ole suurem kui 50% tema 
hääleõigusega aktsiatest.

Or. en

Selgitus

Erainvestorid saavad mõjutada juhtimisotsuseid vaid siis, kui neil on rohkem kui 50% 
kontrollitava juriidilise isiku hääleõigusega aktsiatest. Selle muudatusettepaneku eesmärgiks 
on võimaldada puhtaid kapitaliinvesteeringuid, mõjutamata sisehangete ja horisontaalse 
koostöö vabastust.

Muudatusettepanek 525
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

See Euroopa Kohtu otsuse kaugeleulatuv tõlgendus on tarbetu ega aita teha teksti lühemaks 
ega täpsemaks.

Muudatusettepanek 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Tuleneb samade autorite muudatusettepanekust artikli 11 lõike 3 punkti a kohta.

Muudatus 527
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 528
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Muudatusettepanek 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi osalevate 

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
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avaliku sektori hankijate esindajatest; avaliku sektori hankijate esindajatest;

Or. de

Muudatusettepanek 530
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest, 
kusjuures üks esindaja võib esindada üht 
või mitut osalevat avaliku sektori 
hankijat;

Or. en

Muudatusettepanek 531
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 532
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis on vastuolus temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidega;

Or. en

Muudatusettepanek 534
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis on vastuolus temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidega;

Or. en

Selgitus

Kontrolliva üksuse huvidest väljapoole jäävate huvide järgimiseks luuakse tihti 
tütarettevõtteid. Seetõttu peaks olema piisav, kui huvid ei ole vastuolulised.
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Muudatusettepanek 535
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 536
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 537
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks
tegelike kulude hüvitamisele.

(d) kontrollitava juriidilise isiku ainus 
kasu avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest on tegelike kulude ja 
edasiste kvaliteetsete teenuste 
arendamiseks vajalike investeeringute 
hüvitamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 538
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kahe või enama avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta 
riigihankelepinguks käesoleva direktiivi 
artikli 2 lõike 6 tähenduses, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

4. Kahe või enama avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta 
riigihankelepinguks käesoleva direktiivi 
artikli 2 lõike 7 tähenduses ja seega jääb 
see käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 539
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 540
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) koostöö eesmärgiks on kõigile avaliku 
sektori hankijatele ülesandeks antud
avalike teenuste osutamine või avaliku 
teenuse osutamiseks vajalike 
kõrvalteenuste osutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) partnerluse eesmärgiks on täita 
kohalikele omavalitsustele antud avalikke 
huve teenivat avalike teenustega seotud 
ülesannet või pakkuda artikli 2 lõike 17 
mõistes hangete tugiteenuseid, mis on 
vajalikud avalikke huve teeniva avalike 
teenustega seotud ülesande täitmiseks.

Ülesannete koondamisega on tegu ka 
juhul, kus nii kaua kui omavalitsusüksus 
suudab tänu koostööle täita oma 
kohustusi ökonoomsemalt ja tõhusamalt, 
on omavalitsusüksusel üksnes 
maksekohustus;

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei selgita piisavalt, mida tuleks mõista „lojaalse koostöö” all. Igal juhul 
tuleks selgitada, et tegu peab olema kohalikele omavalitsustele antud avalike teenustega 
seotud ülesandega. See peab hõlmama ka vajalikke hangete tugiteenuseid (IT, infrastruktuur 
jne), mida kohalikud omavalitsused oma ülesannete täitmisel peavad kasutama.
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Muudatusettepanek 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike teenustega 
seotud ülesandeid;

Or. de

Muudatusettepanek 543
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 544
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 

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

eesmärk on täita ühiselt või vastastikku 
avalike teenustega seotud ülesandeid;

Or. de

Muudatusettepanek 545
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl 
kompetentse hankijana, et tagada ühiselt
sama avalike teenuste ülesannete 
täitmine;

Or. en

Selgitus

Horisontaalse koostöö määratluse selgitamine.

Muudatusettepanek 546
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. en
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Muudatus 547
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 548
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huvi kaalutlustest, hõlmates ka 
tugiteenuseid, mis on vajalikud avalikke 
huve teenivate teenuste osutamiseks;

Or. de

Selgitus

Piirangud avalikke huve teenivatele teenustele, mis lähtuvad Euroopa Kohtu praktika 
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kohtuasjast C-480/06, peaksid hõlmama ka sisemisi tugiteenuseid, mida avaliku sektori 
hankija kasutab oma teenuste ja haldusstruktuuride tööshoidmiseks ning seadusega 
ettenähtud ülesannete korraldamiseks ning mida ei osutata kolmandatele isikutele.

Muudatusettepanek 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kõnealust ülesannet täidavad ainult 
asjaomased omavalitsused ilma aktiivse 
erakapitali osaluseta;

Or. de

Selgitus

Loomulikult on kokkuleppe keskmes avalik huvi. Konkreetsem on aga viide aktiivse 
erakapitali keelule.

Muudatusettepanek 551
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse avaliku 
huviga seotud kaalutlustest ning sama 
kehtib teenuste ja nende osutamiseks 
vajalike tugiteenuste kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 552
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest ja sel 
puudub turule orienteeritus;

Or. en

Selgitus

Sellised kokkulepped tuleks direktiivi reguleerimisalast välja jäetud vaid siis, kui neil puudub 
turule orienteeritus. Vastasel juhul piiratakse konkurentsi.

Muudatus 553
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 554
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Paljudel sellistel avalik-õiguslike asutuste loodud üksustel on kaubanduslikud tütarettevõtted 
erinevate teenuste osutamiseks nii kohalikele omavalitsustele kui ka nendega seotud üksustele, 
ja muud organisatsioonid, kui on vaja tekitada turutõrge.

Muudatusettepanek 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See kriteerium ületab Euroopa Kohtu kohtupraktikas Stadtreinigung Hamburg’i asjus (C-
480/06) nimetatud nõudeid. 10% suuruse peamise tegevuse kriteeriumi (90%) ülevõtmisega 
tekitatakse nn in-house kohtupraktika sobimatu analoog, mis ei pärine Euroopa Kohtult. 
Riigiabi reguleerivatest õigusaktidest laenatud terminoloogia on siin ekslik.
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Muudatusettepanek 557
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 558
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

(c) osalevad riigiasutused ei tegutse avatud 
turul suuremal määral kui 20% lepingu 
kohaste tegevuste käibest;

Or. en

Selgitus

Selgitamine on vajalik õiguslike vaidluste vältimiseks.

Muudatusettepanek 559
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei (c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
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tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

tegutse avatud turul suuremal määral kui 
15% kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

Or. de

Muudatusettepanek 560
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas lõigete 1 ja 3 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 561
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul kokkuleppe 
seisukohast oluliste tegevuste käibest;

Or. en

Selgitus

Ettepanek tähendab, et avaliku sektori üksusega võib muu avaliku sektori asutus vahetult 
lepingu sõlmida ning seejärel 10%-ga turule minna. See 10% võib loomulikult tähendada 
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miljoneid eurosid, mis võivad tugevalt moonutada konkurentsi paljudes ärivaldkondades. 
Võrdseid võimalusi ei ole, kui avaliku sektori üksus võib müüa teenuseid ja tooteid erasektori 
üksustega samal konkurentsiturul.

Muudatusettepanek 562
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See kriteerium ületab Euroopa Kohtu kohtupraktikas Stadtreinigung Hamburg’i asjus (C-
480/06) nimetatud eeltingimusi. Ka omavalitsusüksuste koostöös ei ole asi puhtalt kulude 
hüvitamise tagamises. Rahaliste ülekannete ebapraktiline keeld ületab Euroopa Kohtu 
asjakohast kohtupraktikat ja tuleks välja jätta.
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Muudatus 564
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 565
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 566
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kulude hüvitamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See kriteerium ületab Euroopa Kohtu kohtupraktikas Stadtreinigung Hamburg’i asjus (C-
480/06) nimetatud eeltingimusi. Võetakse nn in-house kohtupraktika sobimatu analoog, mis 
on omavalitsusüksuste koostööks sobimatu.

Muudatusettepanek 569
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) ülesannet täidavad üksnes asjaomased 
eraosaluseta avaliku sektori hankijad, 
välja arvatud avaliku sektori hankijad, 
kes osalevad koostöös avalik-õigusliku 
asutusena käesoleva direktiivi artikli 2 
lõike 6 mõistes.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori 
hankijatel puudub erasektori osalus, kui 
seda ei näe ette vastava liikmesriigi 
seadus.

Or. de

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on erasektori osalus ajaloolisest arengust lähtuvalt ja kasvanud 
struktuuride tõttu ette nähtud. Need koostöövormid peaksid edaspidigi võimalikud olema, 
muudel juhtudel tuleks igasugune erasektori osalus siiski vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale välistada.

Muudatusettepanek 571
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kõigi osalevate avaliku sektori
hankijate erasektori osalus ei ole suurem 
kui 50% tema hääleõigusega aktsiatest.

Or. en

Selgitus

Erainvestorid saavad mõjutada juhtimisotsuseid vaid siis, kui neil on rohkem kui 50% 
kontrollitava juriidilise isiku hääleõigusega aktsiatest. Selle muudatusettepaneku eesmärgiks 
on võimaldada puhtaid kapitaliinvesteeringuid, mõjutamata sisehangete ja horisontaalse 
koostöö vabastust.

Muudatusettepanek 572
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
avaliku sektori hankijate või avaliku 
sektori hankijatest moodustunud rühmade 
vahel sõlmitud lepingute suhtes, milles 
sätestatakse liikmesriikide sisemise 
korralduse raames pädevuste üleviimine 
osapoolte vahel avalike teenuste 
osutamiseks.
Avaliku sektori hankijatel puudub 
erasektori osalus.

Or. fr

Selgitus

Horisontaalse koostöö selgesõnaline väljajätmine (artikli 11 lõige 4) tekitab kahtlusi 
pädevuste üleviimise osas avaliku sektori asutuste vahel („intercommunalité” prantsuse 
õiguses), mille puhul selgesõnalist väljajätmist ei kohaldata. Seetõttu tehakse uue lõikega 
ettepanek jätta avaliku sektori asutuste vaheline pädevuste üleviimine käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja.



PE492.858v01-00 52/153 AM\908711ET.doc

ET

Muudatusettepanek 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1–4 osutatud erasektori 
osaluse puudumist kontrollitakse lepingu 
või kokkuleppe sõlmimise ajal.

välja jäetud

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Or. de

Selgitus

Tuleneb samade autorite muudatusettepanekust artikli 11 lõike 1 punkti c kohta.

Muudatusettepanek 574
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 osutatud erasektori osaluse 
puudumist kontrollitakse lepingu või 
kokkuleppe sõlmimise ajal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 575
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 osutatud erasektori osaluse 
puudumist kontrollitakse lepingu või 
kokkuleppe sõlmimise ajal.

Lõigetes 1–4 osutatud mis tahes viisil 
erasektori osaluse ja kõikide teiste 
tingimuste puudumist kontrollitakse 
lepingu või kokkuleppe sõlmimise ajal.

Or. en

Selgitus

Mitte vaid erasektori osalust, vaid kõiki tingimusi tuleb kontrollida pakkumuste hindamise 
etapis.

Muudatusettepanek 576
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui erasektori osalus on 
seaduses sätestatud ja/või eraosalust ei 
olnud lepingu esialgse sõlmimise ajal 
võimalik ette näha.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
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kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

direktiivi jõustumisel kehtivuse alates 
hetkest, mil tekib erasektori osalus, 
kusjuures kehtivate lepingute suhtes tuleb 
korraldada hange tavapäraste 
hankemenetluste alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 578
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil mis tahes 
tingimust loetletutest enam ei täideta, 
kusjuures kehtivate lepingute suhtes tuleb 
korraldada hange tavapäraste 
hankemenetluste alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 579
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui eraõiguslik osalus 
juriidilises isikus, mis muudab viimase 
sidusettevõtteks, omandatakse mõne 
käesolevas direktiivis või direktiivides 
(direktiivi 2004/17/EÜ asendamine) 
ettenähtud menetluse kaudu.
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Or. es

Muudatusettepanek 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui leping puudutab jäätmete põletamist, 
on protsendimäär artikli 11 lõike 1 
punktis b, lõike 3 punktis b ja lõike 4 
punktis c 50%.

Or. en

Selgitus

On konkreetne mure, et uuel sõnastusel võib olla kahjustav mõju jäätmete põletamisele, mida 
vastasel juhul nähakse jäätmete käitlemise keskkonnahoidliku viisina. Kuna mõnes 
liikmesriigis on kohalikud omavalitsused kohustatud käitlema olmejäätmeid, on nad 
investeerinud märkimisväärseid summasid põletusrajatistesse; investeeringud, mis poleks 
olnud majanduslikult tasuvad ja 90% piirmääraga teeksid pakkumuse jäätmete põletamise 
kohta, isegi kui madalat erimahutavust arvestades pole tõelisi kaubanduslikke alternatiivne.

Muudatusettepanek 581
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ülesannete ülekandmine avaliku 
sektori organisatsioonide vahel on aga 
liikmesriikide sisemise halduskorralduse 
küsimus ja seda ei reguleerita hanke-
eeskirjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 582
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ehitustööde lepingud, mida avaliku 
sektori hankijad subsideerivad vahetult 
rohkem kui 50 % ulatuses ning mille 
hinnanguline maksumus käibemaksuta on 
vähemalt 5 000 000 eurot, kui need 
hõlmavad üht järgmistest tegevustest:

(a) ehitustööde lepingud, mida avaliku 
sektori hankijad subsideerivad vahetult 
rohkem kui 50% ulatuses ning mille 
hinnanguline maksumus käibemaksuta on 
vähemalt 8 000 000 eurot, kui need 
hõlmavad üht järgmistest tegevustest:

Or. en
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Muudatusettepanek 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenuste hankelepingud, mida avaliku 
sektori hankijad subsideerivad vahetult 
rohkem kui 50 % ulatuses ning mille 
hinnanguline maksumus käibemaksuta on 
vähemalt 200 000 eurot ja mis on seotud 
ehitustööde hankelepinguga punkti a 
tähenduses.

(b) teenuste hankelepingud, mida avaliku 
sektori hankijad subsideerivad vahetult 
rohkem kui 50% ulatuses ning mille 
hinnanguline maksumus käibemaksuta on 
vähemalt 400 000 eurot ja mis on seotud 
ehitustööde hankelepinguga punkti a 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 346 kohaldatakse 
käesolevat direktiivi hankelepingute ja 
ideekonkursside suhtes kaitse ja julgeoleku 
valdkonnas, v.a järgmiste lepingute puhul:

1. Kooskõlas artikli 1 lõikega 3
kohaldatakse käesolevat direktiivi 
hankelepingute ja ideekonkursside suhtes 
kaitse ja julgeoleku valdkonnas, v.a 
järgmiste lepingute puhul:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et käesolev direktiiv ja kaitsealastele riigihangetele 
kohalduvad eeskirjad ei kattu.

Muudatusettepanek 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.858v01-00 58/153 AM\908711ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata
muude kui lõikes 1 osutatud 
riigihankelepingute ja ideekonkursside 
suhtes, kui direktiiviga ette nähtud 
hankemenetlus ei võimalda tagada 
liikmesriigi oluliste julgeolekuhuvide 
kaitset.

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihankelepingute ja ideekonkursside 
suhtes muu kui lõikes 1 osutatud
erandkorra puhul, kui:

(a) direktiiviga ette nähtud hankemenetlus 
ei võimalda tagada liikmesriigi oluliste 
julgeolekuhuvide kaitset;

(b) käesoleva direktiivi kohaldamine 
kohustaks liikmesriiki andma teavet, mille 
avalikustamist riik peab vastuoluliseks 
oma julgeolekuhuvidega; või
(c) riigihanke ja lepingu või konkursi 
täitmisega peavad kaasnema erilised 
julgeolekumeetmed kooskõlas asjaomases 
liikmesriigis kehtivate seaduste, eeskirjade 
või haldusnormidega.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et käesolev direktiiv ja kaitsealastele riigihangetele 
kohalduvad eeskirjad ei kattu.

Muudatusettepanek 587
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankepõhimõtted Hanke eesmärk ja põhimõtted

Or. en
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Muudatusettepanek 588
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
hankemenetluse käigus hoolitsema selle 
eest, et hankemenetluse objektiks olevate 
teenuste osutamisel ja ehitustöödel 
töötavate isikute nõutavad töötingimused 
on tagatud ning selle eest, et 
hankemenetlus ei too kaasa ebavõrdset 
kohtlemist.

Or. fi

Muudatusettepanek 589
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
riigi raha tõhus kasutamine, edendada 
kvaliteetseid hankeid, tugevdada 
konkurentsi ja riigihanketurgude 
toimimist ning tagada võrdsed võimalused 
ettevõtetele ja muudele tarnijatele asjade, 
teenuste ja ehitustööde riigihanke 
võistupakkumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanke kavandamisel ei tohi lähtuda 
eesmärgist jätta see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja või konkurentsi 
kunstlikult piirata.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 591
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanke kavandamisel ei tohi lähtuda 
eesmärgist jätta see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja või konkurentsi 
kunstlikult piirata.

Hanke kavandamisel ei tohi lähtuda 
eesmärgist jätta see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja või konkurentsi 
kunstlikult piirata. Menetlustega peavad 
alati kaasnema asjakohased 
kaitsemeetmed, mis tagavad võrdse 
kohtlemise ja läbipaistvuse, vaba 
konkurentsi, riiklike rahaliste vahendite 
läbipaistva ja tõhusa kasutamise 
põhimõtete järgimise.

Or. es

Muudatusettepanek 592
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad peavad järgima selle riigi 
kehtivaid sotsiaal- ja tööalaseid õigusakte 
ning töötingimusi puudutavaid eeskirju, 
kus hanke objektiks olev töö või teenus 
teostatakse või toode valmistatakse ning 
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tegema seda vastavalt riiklikes 
õigusaktides ja/või lisas XI esitatud 
rahvusvahelistes tööõigust puudutavates 
konventsioonides sätestatule.

Or. fi

Muudatusettepanek 593
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad austavad 
hilinenud maksmist, nagu on kehtestatud 
direktiiviga 2011/7/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad järgivad liidu ja riiklike 
õigusaktide ja/või kollektiivlepingute või 
XI lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega sotsiaal-, töökaitse- ja 
töötingimustega seoses kehtestatud 
kohustusi, mida kohaldatakse töö 
teostamise, teenuse osutamise või tarnete 
tegemise koha suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrooniliste riigihangete strateegia ja 
kohustuslike elektrooniliste riigihangete 
ajakava 2016. aasta keskpaigaks 
rakendatakse komisjoni soovituse 
kohaselt. Lihtsa juurdepääsuga üle-
euroopaline ühtne platvorm ühtse 
operatsioonisüsteemiga luuakse koos 
teenustega kõikides ametlikes ELi keeltes.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – teine a ja lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihangete abil tuleb püüelda aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
poole ja toetada ühiseid sotsiaalseid 
eesmärke ning pakkuda kvaliteetseid 
tooteid ja teenuseid. Riigiasutustel on
õigus kõigil tasanditel otsustada, kuidas 
nad soovivad oma teenuseid osutada, 
tellida ja korraldada.
Ettevõtjad kohaldavad sotsiaal- ja 
tööhõivekaitsega seonduvaid kohustusi 
ning ehitustöö tegemise, teenuse 
osutamise või asjade tarnimise paigas 
kehtivaid töötingimusi, nagu on sätestatud 
riiklikes õigusaktides ja/või 
kollektiivlepingutes või vastavalt XI lisas 
loetletud rahvusvahelise tööõiguse sätetele 
ning eelkõige ILO konventsioonile nr 94.

Or. en
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Muudatusettepanek 597
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võtavad 
hankepoliitika puhul eesmärgiks parima 
tulu saamise. Selle saavutamiseks 
sõlmitakse hankeleping majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankelepingute üksikasjad 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 



PE492.858v01-00 64/153 AM\908711ET.doc

ET

juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate nimed ja 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni.

juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate nimed ja 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni.

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni taseme.

Or. en

Selgitus

Praegune tekst näib viitavat, et teenuste osutamiseks, mis suuremas osas koosneb 
professionaalsest personalist (nagu näiteks insener-tehniline nõustamine) võib taotlejal olla 
vajadus määratleda projekti meeskonnad. Tegelikkuses on pakkujal võimatu pakkuda selles 
etapis eraldatud töötajaid, arvestades kogu valiku ja pakkumuste hindamismenetluse kestust.

Muudatusettepanek 601
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate nimed ja
asjakohase kutsekvalifikatsiooni.

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni.

Or. es

Muudatusettepanek 602
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30 % sellises töökohas, sellise 
ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30% sellises töökohas, sellise 
ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega ja/või ebasoodsas olukorras 
olevad isikud. Ebasoodsas olukorras 
olevad isikud on muu hulgas järgmised: 
töötud, eriti raskesti integreeritavad 
isikud, tõrjutusest ohustatud isikud, 
haavatavate rühmade liikmed ning 
ebasoodsas olukorras olevate vähemuste 
liikmed.

Or. en



PE492.858v01-00 66/153 AM\908711ET.doc

ET

Selgitus

Mõistet „ebasoodsas olukorras olevad isikud” tuleb täpsustada, sest see on palju laiem kui 
„puuetega isikud”, kellele käesolevas direktiivis on viidatud. See määratlus on õiguslikult 
selgem.

Muudatusettepanek 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine
või sätestada selliste lepingute täitmise 
kaitstud töökohtade programmi raames, 
tingimusel et üle 30 % sellises töökohas,
sellise ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
järgmistele osalejatele: 

a) peamiselt mittetulundusühingute 
korraldatud ja nende osalusega kaitstud 
töökohad, või sätestada selliste lepingute 
täitmise kaitstud töökohtade programmi 
raames, tingimusel et enamik asjaomastest 
töötajatest on puudega isikud, kes ei ole 
oma puude laadi või raskusastme tõttu 
võimelised töötama tavatingimustes või 
kellel on raske leida tööd tavalisel 
tööturul;
b) sotsiaalettevõtted või programmid, mille 
põhieesmärk on ebasoodsas olukorras 
olevate töötajate sotsiaalne ja kutsealane 
integreerimine, tingimusel et üle 30%
sellise ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
ebasoodsas olukorras olevad isikud.

Hanke väljakuulutamise teates viidatakse Hanke väljakuulutamise teates viidatakse 
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sellele tingimusele. sellele tingimusele.

Liikmesriikides, kus asjaolud seda 
õigustavad, sest on palju puudega inimesi, 
kes saavad töötada, aga ei tööta, peab 
eelmises punktis a osutatud reserveeritud 
hankelepingute hulk olema kohustuslik 
vähemalt hankija või pädevate asutuste 
määratud arvu või kindla protsendi 
ulatuses hankelepingutest.

Or. es

Muudatusettepanek 604
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30 % sellises töökohas, sellise 
ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30% kaitstud töökohas, sellise 
ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud
ning ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

1. Olenemata käesoleva direktiivi või 
siseriiklike õigusaktide sätetest ning ilma 
et see piiraks kohustusi seoses sõlmitud 
lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53, ei avalikusta 
avaliku sektori hankija talle ettevõtjate 
poolt edastatud konfidentsiaalsena 
märgitud teavet, sh tehnika- või ärialaseid 
saladusi ja pakkumuste konfidentsiaalseid 
aspekte.

Or. en

Selgitus

Selgitamaks, et see eeskiri ei rakendu, kui avaliku sektori hankijal on õigus või kohustus anda 
edasi asjakohane teave näiteks seadusjärgse menetluse tõttu.

Muudatusettepanek 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
teavet ja pakkumuse olulisi elemente.

Or. fr
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Muudatusettepanek 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

1. Kui teiste käesoleva direktiivi või 
siseriiklike õigusaktidega ei ole teisiti ette 
nähtud ning ilma et see piiraks kohustusi 
seoses sõlmitud lepingute avalikustamisega 
ning taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

Or. de

Selgitus

Selgitamine, et see eeskiri ei kehti, kui avaliku sektori hankija teistsugustele eeskirjadele 
tuginedes seda teavet edasi anda tohib või andma peab, näiteks järelevalvemenetluse käigus, 
õigusjärelevalveasutusele või tavapärase kohtumenetluse käigus.

Muudatusettepanek 608
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
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direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
teavet, eelkõige tehnika- või ärialaseid 
saladusi ja pakkumuste konfidentsiaalseid 
aspekte.

Nimetatud kohustuse rikkumine võib 
kaasa tuua avaliku sektori hankija 
vastutuse.

Or. fr

Selgitus

Eesmärgiks on tugevdada taotlejate või pakkujate poolt hankemenetluse ajal avaliku sektori 
hankijale edastatud teabe konfidentsiaalsusega seotud sätteid. Avaliku sektori hankija 
vastutus seisneb selles, et ta on vastutav tundliku teabe, nt tehnika- ja ärisaladuste avaldamise 
eest.

Muudatusettepanek 609
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, käitub avaliku sektori hankija 
kõige paremas usus ega avalikusta talle 
ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

Or. en

Selgitus

Seda kohustust tuleb täitsa ülimalt heas usus (uberrima fides), kuna see on teatud riiklikes 



AM\908711ET.doc 71/153 PE492.858v01-00

ET

õigusaktides juba olemas.

Muudatusettepanek 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
kehtestada ettevõtjate suhtes nõudeid 
eesmärgiga kaitsta sellise teabe 
konfidentsiaalsust, mille avaliku sektori 
hankijad hankemenetluse jooksul 
kättesaadavaks teevad.

2. Nimetatud kohustuse rikkumine võib 
kaasa tuua avaliku sektori hankija või 
võrgustiku sektori hankija vastutuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 611
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
kehtestada ettevõtjate suhtes nõudeid 
eesmärgiga kaitsta sellise teabe 
konfidentsiaalsust, mille avaliku sektori 
hankijad hankemenetluse jooksul 
kättesaadavaks teevad.

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
kehtestada ettevõtjate suhtes nõudeid 
eesmärgiga kaitsta sellise teabe 
konfidentsiaalsust, mille avaliku sektori 
hankijad hankemenetluse jooksul 
kättesaadavaks teevad, juhul kui sellise 
teabe avalikustamine piiraks õiglast 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. See artikkel ei takistata juba sõlmitud 
lepingute, sealhulgas nende hilisemate 
muudatuste avalikustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 2 lõigetega 1 ja 2 ei takistata 
juba sõlmitud lepingute, sealhulgas nende 
hilisemate muudatuste avalikustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) telefon lõikes 6 osutatud juhtudel ja 
asjaoludel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Telefoni ei kasutata sellistes menetlustes; eelistatud on sidevahendid, mis on kiiremad ja 
tagavad jälgitavuse.
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Muudatusettepanek 615
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad teha elektrooniliste 
sidevahendite kasutamise kohustuslikuks 
muudes kui käesoleva direktiivi artiklites 
32, 33, 34, artikli 35 lõikes 2, artikli 49 
lõikes 2 või artiklis 51 sätestatud 
olukordades.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vajalik on, et ka tulevikus oleks võimalik teha kirjalikke, posti teel kättetoimetatavaid 
pakkumisi. Sest on mõeldamatu, et väiksemad ettevõtted, kes osalevad üle-Euroopalistes 
pakkumustes aastas vaid ühel kuni kolmel korral, saaksid endale lubada vajalikke tehnilisi 
tingimusi ja neid ka pidevalt ajakohastada. Niisugune kohustus võib viia selleni, et 
suurettevõtted tõrjuvad VKEd turult välja.

Muudatusettepanek 616
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitud sidevahendid peavad olema 
üldiselt kättesaadavad ega tohi seega 
piirata ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlusele.

Valitud sidevahendid peavad olema 
üldiselt kättesaadavad, juurdepääsetavad 
puuetega inimestele ega tohi seega piirata 
ettevõtjate juurdepääsu hankemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Ádám Kósa
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitud sidevahendid peavad olema 
üldiselt kättesaadavad ega tohi seega 
piirata ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlusele.

Valitud sidevahendid peavad olema 
üldiselt kättesaadavad, juurdepääsetavad 
puuetega inimestele ega tohi seega piirata 
ettevõtjate juurdepääsu hankemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige piiriülesel suhtlemisel tehniliste 
vormingute ning protsesside ja 
sõnumiedastusstandardite 
koostalitlusvõime tagamiseks antakse 
komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
89 teatavate tehniliste standardite 
kasutamise kohustuslikuks muutmiseks
vähemalt seoses pakkumuste ja taotluste 
elektroonilise esitamise ja elektrooniliste 
kataloogide kasutamisega ning 
elektroonilise autentimise vahenditega.

Eelkõige piiriülesel suhtlemisel tehniliste 
vormingute ning protsesside ja 
sõnumiedastusstandardite 
koostalitlusvõime tagamiseks peaks 
komisjon soovitama teatavate tehniliste 
standardite kasutamist vähemalt seoses 
pakkumuste ja taotluste elektroonilise 
esitamise ja elektrooniliste kataloogide 
kasutamisega ning elektroonilise 
autentimise vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihankelepingute sõlmimise (a) riigihankelepingute sõlmimise 
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menetluses osalemise taotlused võib 
esitada kirjalikult või telefoni teel; viimasel 
juhul tuleb taotluste laekumise tähajaks 
saata kirjalik kinnitus;

menetluses osalemise taotlused võib 
esitada kirjalikult;

Or. en

Selgitus

Telefoni ei kasutata sellistes menetlustes; eelistatud on sidevahendid, mis on kiiremad ja 
tagavad jälgitavuse.

Muudatusettepanek 620
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt neli
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Or. en

Selgitus

See ajavahemik on liiga lühike.

Muudatusettepanek 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt neli
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
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tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Or. de

Selgitus

Elektroonilise hanke tulemusel saavad tehingukulud väheneda ja läbipaistvus suureneda. 
Kuid nõue, et elektrooniline hankemenetlus oleks juba kaks aastat pärast direktiivi 
vastuvõtmist riiklikku õigusesse üle võetud, on liiga ambitsioonikas. Elektroonilise hanke 
sisseviimine põhjustab liiga suuri esialgseid kulusid, lisaks peavad avaliku sektori hankijad ja 
ettevõtjad kohandama end uute elektrooniliste süsteemidega.

Muudatusettepanek 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

7. Liikmesriigid tagavad, et 2007. aasta 1. 
jaanuariks korraldatakse vähemalt 70% 
käesoleva direktiivi kohastest 
hankemenetlustest käesoleva artikli nõuete 
kohaselt elektrooniliste sidevahendite abil, 
eelkõige seoses pakkumuste ja 
osalemistaotluste elektroonilise 
esitamisega.

Liikmesriigid tagavad, et 2020. aasta 1. 
jaanuariks korraldatakse 100% käesoleva 
direktiivi kohastest hankemenetlustest 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.
Seoses riigihangete töölepingutega 
soodustavad liikmesriigid lisaks 
süstemaatilise digitaalse kolmemõõtmelise 
esitamise kasutamist lõikudes 1 ja 2 
kehtestatud üldise elektrooniliste 
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riigihangete ajakava järgi.

Or. en

Selgitus

Seda kaheastmelist lähenemisviisi peetakse realistlikumaks eesmärgiks kui komisjoni 
soovitatud eesmärk ning see lubab avaliku sektori hankijatele piisavalt aega planeerimiseks 
ja rakendamiseks.

Muudatusettepanek 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

7. Liikmesriigid teevad vajalikud sammud 
selleks, et lihtsustada elektrooniliste 
sidevahendite kasutamist, eelkõige 
elektroonilist esitamist kõigi käesoleva 
direktiivi kohaste hankemenetluste jaoks
käesoleva artikli nõuete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt neli
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
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elektroonilise esitamisega. elektroonilise esitamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 625
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

7. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kolm
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 626
Monica Luisa Macovei

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selliste huvide konfliktide tõhusaks 
ärahoidmiseks, kindlakstegemiseks ja 
kiireks heastamiseks, mis võivad tekkida 
käesoleva direktiivi kohaste 
hankemenetluste läbiviimisel, sealhulgas 
menetluse kavandamisel ja 
ettevalmistamisel, hankedokumentide 
koostamisel, pakkujate ja taotlejate valikul 
ning lepingu sõlmimisel, eesmärgiga 
vältida konkurentsi moonutamist ja tagada 
kõigi pakkujate võrdne kohtlemine.

1. Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
tegelike, võimalike või tajutud huvide 
konfliktide tõhusaks ärahoidmiseks, 
kindlakstegemiseks ja kiireks 
heastamiseks, mis võivad tekkida 
käesoleva direktiivi kohaste 
hankemenetluste läbiviimisel, sealhulgas 
menetluse kavandamisel ja 
ettevalmistamisel, hankedokumentide 
koostamisel, pakkujate ja taotlejate valikul,
lepingu sõlmimisel ja rakendusfaasis, 
eesmärgiga vältida konkurentsi 
moonutamist ja tagada kõigi pakkujate 



AM\908711ET.doc 79/153 PE492.858v01-00

ET

võrdne kohtlemine.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Phil Prendergast

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selliste huvide konfliktide tõhusaks 
ärahoidmiseks, kindlakstegemiseks ja 
kiireks heastamiseks, mis võivad tekkida 
käesoleva direktiivi kohaste 
hankemenetluste läbiviimisel, sealhulgas 
menetluse kavandamisel ja 
ettevalmistamisel, hankedokumentide 
koostamisel, pakkujate ja taotlejate valikul 
ning lepingu sõlmimisel, eesmärgiga 
vältida konkurentsi moonutamist ja tagada 
kõigi pakkujate võrdne kohtlemine.

1. Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selliste huvide konfliktide tõhusaks 
ärahoidmiseks, kindlakstegemiseks ja 
kiireks heastamiseks, mis võivad tekkida 
käesoleva direktiivi kohaste 
hankemenetluste läbiviimisel, sealhulgas 
eelnevatel turukonsultatsioonidel, 
menetluse kavandamisel ja 
ettevalmistamisel, hankedokumentide 
koostamisel, pakkujate ja taotlejate valikul 
ning lepingu sõlmimisel, eesmärgiga 
vältida konkurentsi moonutamist ja tagada 
kõigi pakkujate võrdne kohtlemine.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikti mõiste hõlmab vähemalt 
olukordi, kus lõikes 2 mainitud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt erahuvi
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 
ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist.

Huvide konflikti mõiste hõlmab vähemalt 
olukordi, kus lõikes 2 mainitud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt ühist huvi
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 
ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist.
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Or. en

Muudatusettepanek 629
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikti mõiste hõlmab vähemalt 
olukordi, kus lõikes 2 mainitud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt erahuvi 
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 
ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist.

Huvide konflikti mõiste viitab 
olukordadele, kus lõikes 2 mainitud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt erahuvi 
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 
ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikti mõiste hõlmab vähemalt
olukordi, kus lõikes 2 mainitud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt erahuvi 
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 
ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist.

Huvide konflikti mõiste hõlmab olukordi, 
kus lõikes 2 mainitud kategooriatesse 
kuuluvad isikud tunnevad otseselt või 
kaudselt erahuvi hankemenetluse tulemuste 
vastu, mis võib ohustada nende ülesannete 
erapooletut ja objektiivset täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erahuvide all mõistetakse siin 
perekondlikke, emotsionaalseid, 
majanduslikke, poliitilisi või muid 
ühishuve taotlejate või pakkujatega, 
sealhulgas vastukäivaid kutsealaseid huve.

Ühiste huvide all mõistetakse siin 
majanduslikke huve või perekondlikke 
sidemeid taotlejate või pakkujatega, 
sealhulgas vastukäivaid ametialaseid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erahuvide all mõistetakse siin 
perekondlikke, emotsionaalseid, 
majanduslikke, poliitilisi või muid
ühishuve taotlejate või pakkujatega, 
sealhulgas vastukäivaid kutsealaseid 
huve.

Erahuvide all mõistetakse varalisi või 
rahalisi ühishuve taotlejate või 
pakkujatega, mis hõlmavad ka töötamise 
kaudu otsestest rahalistest maksetest, 
töölepingust, investeeringutest ja 
lepinguga toetatavas tegevuses 
osalemisest saadavat kasu.

Or. fr

Muudatusettepanek 633
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku sektori hankija juhtorgani 
esimees ja otsuseid tegevate organite 
liikmed, kes ei tarvitse küll osaleda 
hankemenetluse läbiviimisel, kuid võivad 
menetluse tulemust siiski mõjutada.

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 634
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku sektori hankija juhtorgani 
esimees ja otsuseid tegevate organite 
liikmed, kes ei tarvitse küll osaleda 
hankemenetluse läbiviimisel, kuid võivad 
menetluse tulemust siiski mõjutada.

(b) avaliku sektori hankija juhtorgani 
esimees, kes ei tarvitse küll osaleda 
hankemenetluse läbiviimisel, kuid võivad 
menetluse tulemust siiski mõjutada.

Or. en

Selgitus

„Otsuseid tegevate organite liikmed” tähendab kohalike omavalitsuste volikogude liikmeid, 
piirkondlikke ja riiklikke saadikuid – see on väga lai määratlus, mis tekitab palju 
bürokraatiat. Enamikes liikmesriikides on olemas teisi vahendeid, mis sobivad paremini 
korruptsiooni vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 635
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotlejad ja pakkujad esitavad 
hankemenetluse algul avalduse mis tahes 
eelissidemete olemasolu kohta lõike 2 
punktis b osutatud isikutega, mis 
põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti; avaliku 
sektori hankija näitab artiklis 85 osutatud 
üksikaruandes ära, kas taotleja või pakkuja 
on avalduse esitanud.

(b) taotlejad ja pakkujad, nt ettevõtete 
juhid või muud isikud, kellel on taotlejate 
ja pakkujate suhtes otsustusõigus, 
volitused või kontroll, esitavad 
hankemenetluse algul avalduse mis tahes 
eelissidemete olemasolu kohta lõike 2 
punktis b osutatud isikutega, mis 
põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti; avaliku 
sektori hankija näitab artiklis 85 osutatud 
üksikaruandes ära, kas taotleja või pakkuja 
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on avalduse esitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
teavitab avaliku sektori hankija nendest 
viivitamata artikli 84 kohaselt määratud 
järelevalveorganit ning võtab vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
hankemenetlusele ning tagada taotlejate 
ja pakkujate võrdne kohtlemine. Kui 
huvide konflikti ei ole võimalik muul viisil 
tõhusalt heastada, jäetakse asjaomane 
taotleja või pakkuja menetlusest kõrvale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 637
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
teavitab avaliku sektori hankija nendest 
viivitamata artikli 84 kohaselt määratud 
järelevalveorganit ning võtab vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
hankemenetlusele ning tagada taotlejate ja 
pakkujate võrdne kohtlemine. Kui huvide 
konflikti ei ole võimalik muul viisil 
tõhusalt heastada, jäetakse asjaomane 
taotleja või pakkuja menetlusest kõrvale.

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
võtab avaliku sektori hankija vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
hankemenetlusele, dokumenteerida need 
meetmed nõuetekohaselt ning tagada 
taotlejate ja pakkujate võrdne kohtlemine.
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Or. en

Selgitus

Liiga bürokraatlik. Viimane lause pole vajalik, kuna esimene lause on piisavalt selge. 
Peamiseks prioriteediks on läbipaistvus.

Muudatusettepanek 638
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
teavitab avaliku sektori hankija nendest 
viivitamata artikli 84 kohaselt määratud 
järelevalveorganit ning võtab vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
hankemenetlusele ning tagada taotlejate ja 
pakkujate võrdne kohtlemine. Kui huvide 
konflikti ei ole võimalik muul viisil 
tõhusalt heastada, jäetakse asjaomane 
taotleja või pakkuja menetlusest kõrvale.

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
võtab avaliku sektori hankija vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
hankemenetlusele ning tagada taotlejate ja 
pakkujate võrdne kohtlemine. Kui huvide 
konflikti ei ole võimalik muul viisil 
tõhusalt heastada, jäetakse asjaomane 
taotleja või pakkuja hankemenetlusest 
kõrvale.

Or. en

(Vt artikli 84 väljajätmist)

Muudatusettepanek 639
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et isikul, kes teatab 
lõikes 2 a viidatud teiste töötajate 
avalikustamata huvide konfliktist heas 
usus, on õigus olla kaitstud 
vastumeetmete eest. Vastumeede tähendab 
mis tahes otsest või kaudset kahjustavat 
tegevust, mida soovitatakse, millega 
ähvardatakse või mis pannakse isiku 
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vastu toime nimetatud tegevuse tõttu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid rakendama hästi toimiva rikkumisest teatamise süsteemi, et tagada 
nende sätete mõju.

Muudatusettepanek 640
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõiki käesoleva artikli kohaselt võetud 
meetmed dokumenteeritakse artiklis 85 
osutatud individuaalses aruandes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liiga bürokraatlik, käesoleva läbivaatamise üheks eesmärgiks oli lihtsustamine, et luua 
rohkem kulutõhusust.

Muudatusettepanek 641
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
mehhanismide olemasolu huvide konflikti 
olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks 
ja kõrvaldamiseks. Need mehhanismid 
võivad kaasata tehnoloogilisi lahendusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 642
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid, kes rakendavad 
riigiametnike puhul rikkumisest teatajate 
kaitset, et võidelda korruptsiooni ja 
muude tsiviilõiguse rikkumiste ja/või 
kuritegudega (avalikus sektoris), võivad 
taotleda, et kui ettevõtja osutab avaliku 
sektori rahastatud teenuseid, pakutakse 
samaväärset kaitset ka ettevõtja palgatud 
töötajale.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et tagada tõhus ja õigeaegne 
hüvitamine ja ka tõhusate, hoiatavate ja 
proportsionaalsete sanktsioonide 
kohaldamine juhul, kui huvide konflikti 
eeskirju on rikutud. Hüvitamine ja 
sanktsioonid hõlmavad huvide konflikti 
eeskirju rikkudes sõlmitud 
riigihankelepingute tühistamise ja 
vastutuse kahjude eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Teabeandjate kaitse

Hankeagentuuridel ja avaliku sektori 
hankijatel on personali jaoks sisemine 
rikkumisest teatamise süsteem, et tagada 
järgnev:
(a) iga töötaja (sealhulgas ajutised ja 
lepingulised töötajad, praktikandid ja 
konsultandid), kes teatab heas usus mis 
tahes materiaalsest eksimusest, on 
kaitstud mis tahes ja kõikide 
vastumeetmete, ahistamise või kahjulike 
tegevuste eest;
(b) rikkumisest teataja konfidentsiaalsust 
säilitatakse, kui sellest pole otseselt 
loobutud;
(c) teatamiseks tehakse kättesaadavaks 
sobivad mehhanismid, nagu näiteks 
nõustamistelefonid ja online-vormid;
(d) rikkumisest teatajal, kelle suhtes on 
rakendatud vastumeetmeid, on enne 
erapooletut foorumit õigus õiglasele 
kohtulikule arutamisele ja talle tuleb see 
täielikult hüvitada; neid, kes rakendavad 
vastumeetmeid, sanktsioneeritakse 
nõuetekohaselt;
(e) rikkumisest teatamisi uuritakse 
nõuetekohaselt ja vajadusel võetakse 
parandusmeetmeid ning rikkumisest 
teatajatel on võimalus selles menetluses 
osaleda;
(f) juhid peavad tõestama, et kõik 
rikkumisest teataja vastu võetud meetmete 
ajendiks olid muud põhjused kui 
rikkumisest teatamine;
(g) kaitstakse heas usus tehtud ebatäpseid 
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rikkumisest teatamisi; pahauskselt tehtuks 
osutunud rikkumisest teatamisi ei kaitsta;
(h) juhtkond ja töötajad peaksid olema 
rikkumisest teatamise õiguste, poliitika ja 
menetluste alal asjakohaselt koolitatud;
(i) rikkumisest teatamise korda jälgivad ja 
hindavad regulaarselt sõltumatud 
asutused;
(j) rikkumisest teatamine väljastpoolt 
valitud ametnikele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele, meediale ja teistele 
asjakohastele osapooltele on kaitstud, kui 
sisemised kanalid ei tööta või neid ei 
eksisteeri.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Ebaseaduslik tegevus

Taotlejatelt nõutakse menetluse alguses 
ausõnalist kinnitust selle kohta, et nad ei 
ole teinud ega tee edaspidi järgmist:
(a) avaliku sektori hankija 
otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 
või omandanud konfidentsiaalset teavet, 
mis võib neile hankemenetluses anda 
põhjendamatud eelised;
(b) sõlminud konkurentsi moonutamise 
eesmärgil kokkuleppeid teiste taotlejate ja 
pakkujatega;
(c) sihilikult esitanud eksitavat teavet, mis 
võib oluliselt mõjutada menetlusest 
kõrvalejätmise, valiku tegemise ja lepingu 
sõlmimisega seotud otsuseid.
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Or. en

Selgitus

Lihtsustamaks menetlust ettevõtete jaoks, ühendatakse artikkel 22 artikliga 59 – hankepass. 
Passi eesmärk on selle kasutamine ainsa tüüpdokumendina kõikide ettevõtete jaoks. Seetõttu 
on mõistlik vähendada halduskoormust, ühendades need kaks artiklit.

Muudatusettepanek 646
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Ebaseaduslik tegevus

Taotlejatelt nõutakse menetluse alguses 
ausõnalist kinnitust selle kohta, et nad ei 
ole teinud ega tee edaspidi järgmist:
(a) avaliku sektori hankija 
otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 
või omandanud konfidentsiaalset teavet, 
mis võib neile hankemenetluses anda 
põhjendamatud eelised;
(b) sõlminud konkurentsi moonutamise 
eesmärgil kokkuleppeid teiste taotlejate ja 
pakkujatega;
(c) sihilikult esitanud eksitavat teavet, mis 
võib oluliselt mõjutada menetlusest 
kõrvalejätmise, valiku tegemise ja lepingu 
sõlmimisega seotud otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija 
otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 
või omandanud konfidentsiaalset teavet, 
mis võib neile hankemenetluses anda 
põhjendamatud eelised;

(a) avaliku sektori hankija 
otsustamisprotsessi ebaseaduslike 
vahendite abil lubamatult mõjutanud või 
omandanud konfidentsiaalset teavet, mis 
võib neile hankemenetluses anda 
põhjendamatud eelised;

Or. fr

Selgitus

Sätete täpsustus seoses ebaseadusliku käitumisega.

Muudatusettepanek 648
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I jaotis – II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk
Hõlmamata asjade või teenuste 

kohtlemine
Artikkel 22 a

Hõlmamata asju või teenused sisaldavate 
pakkumuste kõrvalejätmine
1. Avaliku sektori hankijate taotlusel 
hindab komisjon selliste lepingute puhul, 
mille hinnanguline maksumus 
käibemaksuta on vähemalt 5 000 000 
eurot, kas jätta lepingute sõlmimise 
menetlusest kõrvale pakkumused, mis 
hõlmavad mujalt kui liidust pärit asju või 
teenuseid, kui hõlmamata asjade või 
teenuste väärtus ületab 50% 
pakkumusega hõlmatud asjade või 
teenuste koguväärtusest, võttes arvesse 
järgmisi tingimusi.
2. Kui avaliku sektori hankijad soovivad 
jääda lepingute sõlmimise menetlusest 
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kõrvale lõike 1 alusel, märgivad nad selle 
ära artikli 47 kohaselt avaldatud 
hanketeates.
Avaliku sektori hankijad nõuavad, et 
pakkujad esitaksid teavet pakkumusega 
hõlmatud asjade ja/või teenuste päritolu 
ja nende väärtuse kohta.
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega kehtestatakse asjade ja teenuste 
päritolu käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 91 lõikes 2 viidatud 
nõuandemenetlusega.
Kui avaliku sektori hankijad saavad 
lõike 1 tingimustele vastavad 
pakkumused, mille puhul nad kavatsevad 
taotleda kõnealusel põhjusel lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvalejätmist, 
teavitavad nad sellest komisjoni. 
Teavitamismenetluse käigus võivad 
avaliku sektori hankijad jätkata 
pakkumuste analüüsimist.
Kõnealune teade saadetakse 
elektrooniliste vahendite abil, kasutades 
standardvormi. Komisjon võtab
standardvormide kehtestamiseks vastu 
rakendusaktid. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 91 
lõikes 2 viidatud nõuandemenetlusega. 
Kõnealune standardvorm sisaldab 
järgmist teavet:
(a) tellija nimi ja kontaktandmed;
(b) riigihankelepingu objekti kirjeldus;
(c) kõrvalejäetava pakkumuse esitanud 
ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
(d) teave ettevõtja, asjade ja/või teenuste 
päritolu ning nende väärtuse kohta.
Komisjon võib avaliku sektori hankijal 
paluda esitada lisateavet.
Kõnealune teave esitatakse kaheksa 
tööpäeva jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
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saadakse lisateabe esitamise nõue. Kui 
komisjon ei saa kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teavet, peatub lõike 3 kohane 
ajavahemik seniks, kuni komisjon on 
saanud nõutud teabe.
3. Lõikes 1 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta kahe kuu jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
ta saab kõnealuse teate. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 91 lõikes 2 a osutatud 
kontrollimenetlusega. Põhjendatud 
juhtudel saab seda ajavahemikku üks 
kord pikendada kuni kahe kuu võrra, eriti 
kui teates või sellele lisatud dokumentides 
toodud teave on ebatäielik, ebatäpne või 
kui teatatud andmed muutuvad 
märkimisväärselt. Kui kõnealuse 
kahekuulise ajavahemiku või pikendatud 
ajavahemiku lõpus ei ole komisjon võtnud 
vastu otsust, millega kiidetakse 
kõrvalejätmine heaks või lükatakse see 
tagasi, on komisjon kõrvalejätmise tagasi 
lükanud.
4. Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 kiidab komisjon kavandatud 
kõrvalejätmise heaks järgmistel juhtudel:
(a) kui liidu ning asjaomaste asjade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang;
(b) punktis a nimetatud lepingu 
puudumisel ja kui asjaomane kolmas riik 
kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus.
Punkti b mõistes eeldatakse olulise 
vastastikkuse puudumist, kui piiravate 
hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja
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korduvat diskrimineerimist.
Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 ei kiida komisjon kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui sellega rikutaks 
turulepääsukohustusi, mis liit on 
rahvusvaheliste lepingute raames võtnud.
5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist:
(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;
(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad asutused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.
6. Enne kui komisjon teeb vastavalt 
lõikele 3 otsuse, kuulab ta kaasatud 
pakkuja või pakkujad ära.
7. Avaliku sektori hankijad, kes on lõike 1 
kohaselt pakkumusi kõrvale jätnud, 
märgivad selle ära hankelepingu 
sõlmimise teates, mille nad avaldavad 
käesoleva direktiivi artikli 48 kohaselt.
Artikkel 22 b
Päritolureeglid
1. Toote päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta 
määruse (EMÜ) nr 2913/1992 (millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) 
artiklitega 22–26.
2. Teenuse päritolu määratakse kindlaks 
seda osutava füüsilise või juriidilise isiku 
päritolu alusel.
3. Lõikes 1 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta kahe kuu jooksul alates esimesest 
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tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
ta saab kõnealuse teate. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega. 
Põhjendatud juhtudel saab seda 
ajavahemikku üks kord pikendada kuni 
kahe kuu võrra, eriti kui teates või sellele 
lisatud dokumentides toodud teave on 
ebatäielik, ebatäpne või kui teatatud 
andmed muutuvad oluliselt. Kui 
kõnealuse kahekuulise ajavahemiku või 
pikendatud ajavahemiku lõpus ei ole 
komisjon võtnud vastu otsust, millega 
kiidetakse kõrvalejätmine heaks või 
lükatakse see tagasi, on komisjon 
kõrvalejätmise tagasi lükanud.
Artikkel 22 c
Vastastikkuse tingimuste rakendamine
Ettevõtjaga sõlmitud lepingud, millega 
rikutakse vastavalt artiklile 22 a 
vastuvõetud komisjoni rakendusakte 
võrgustiku sektori hankijate teatatud 
kavandatava kõrvalejätmise kohta, 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/66/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I jaotis – II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk
Mõlemapoolsuse nõuded

Artikkel 22 a
Hõlmamata kaupu ja teenuseid hõlmavate 
pakkumuste kõrvalejätmine avaliku 
sektori hankija poolt
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1. Avaliku sektori hankija hindab, kas 
jätta riigihankemenetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad nendest 
kolmandatest riikidest, mis ei ole seotud 
ühegi rahvusvahelise lepinguga, pärit 
ehitustöid, asju või teenuseid, milles 
sisalduvate ehitustööde, asjade või 
teenuste maksumus ületab 50% käesoleva 
artikliga kooskõlas olevas pakkumuses 
hõlmatud ehitustööde, asjade või teenuste 
kogumaksumusest. 
Ühegi rahvusvahelise lepinguga 
mitteseotud kolmandast riigist pärit 
pakkumus lükatakse automaatselt tagasi, 
kui küsitud hind jääb rohkem kui 30% 
alla muude pakkujate küsitud keskmisest 
hinnast või maksumusest.
2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, 
et pakkujad esitaksid teavet pakkumusega 
hõlmatud ehitustööde, asjade või teenuste 
päritolu ja nende väärtuse kohta. Nad 
aktsepteerivad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 
kohaselt kõrvale jätta. Avaliku sektori 
hankija võib menetluse mis tahes etapis 
paluda pakkujal esitada kõik nõutavad 
dokumendid või osa neist, kui see tundub 
olevat vajalik menetluse nõuetekohaseks 
läbiviimiseks. Kui avaliku sektori 
hankijad saavad lõike 1 tingimustele 
vastavad pakkumused, mida nad 
kavatsevad kõrvale jätta, teavitavad nad 
sellest komisjoni. Teavitamismenetluse 
käigus võivad avaliku sektori hankijad 
jätkata pakkumuste analüüsimist. 
Kõnealune teade saadetakse 
elektrooniliste vahendite abil, kasutades 
standardvormi. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, et kehtestada 
standardvormid ehitustööde, asjade või 
teenuste päritolu kinnitamise jaoks. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 91 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele. Kõnealune 
standardvorm sisaldab järgmist teavet:
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(a) avaliku sektori hankija nimi ja 
kontaktandmed;
(b) lepingu eseme kirjeldus;
(c) kõrvalejäetava pakkumuse esitanud 
ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
(d) teave ettevõtja, ehitustööde, asjade või 
teenuste päritolu ning nende väärtuse 
kohta.
3. Kui komisjon ei kiida heaks avaliku 
sektori hankija otsust jätta pakkumus 
kõrvale lõike 1 kohaselt, siis edastab 
avaliku sektori hankijale oma 
põhjendatud kinnitamata jätmise 
15 päeva jooksul alates esimesest 
tööpäevast, kui komisjon sai vastava teate. 
Nimetatud tähtaega võib ühekordselt 
pikendada maksimaalselt 15 päeva võrra 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtude, 
eelkõige siis, kui teates või lisatud 
dokumentides sisalduv teave on ebatäielik 
või ebatäpne, või kui esitatud teabesse 
tehakse olulisi muudatusi. Kui komisjon 
ei ole selle 30-päevase perioodi lõpuks 
võtnud vastu otsust kõrvale jätmise 
heakskiitmise või kinnitamata jätmise 
kohta, siis loetakse see komisjoni poolt 
heakskiidetuks.
4. Ehitustöid, asju või teenuseid 
hõlmavate pakkumuste hankemenetlusest 
kõrvale jätmine peab vastama 
alljärgnevatele tingimustele:
(a) kui liidu ning asjaomaste kaupade ja 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
rahvusvahelise riigihanketurule 
juurdepääsu käsitleva lepinguga on 
kavandatud kõrvalejätmisega hõlmatud 
kaupade ja/või teenuste jaoks 
selgesõnaliselt ette nähtud liidus 
kohaldatav turulepääsupiirang;
(b) kui puudub punktis a osutatud leping 
ja kolmas riik kohaldab jätkuvalt 
piiravaid hankemeetmeid, mille 
tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
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avamise oluline erinemine.
Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 
ettevõtjate, ehitustööde, asjade ja teenuste 
tõsist ja korduvat diskrimineerimist.
5. Enne kui komisjon teeb vastavalt 
lõikele 3 otsuse, kuulab ta kaasatud 
avaliku sektori hankija ära.
Artikkel 22 b
Mõlemapoolsuse tingimuste rakendamine
Sellised lepingud, mis sõlminud 
ettevõtjaga, kes rikub komisjoni 
heakskiitu pakkumuse väljajätmise kohta 
artikli 22 a kohaselt, millest avaliku 
sektori hankija on teatanud, tunnistatakse 
kehtetuks direktiivi 2007/66/EÜ 
tähenduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 650
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Avalike teenuste korraldamisel võivad 
avaliku sektori hankijad kasutada 
teenusevautšeri süsteemi, et anda 
klientidele vabadus valida 
teenusepakkujat. Avaliku sektori hankija 
määrab kindlaks teenusevautšeri väärtuse 
ning teenused, mille puhul vautšerit saab 
kasutada, ning kliendid, kes saavad seda 
kasutada.
Avaliku sektori hankija võib kehtestada 
nõuded, millele teenusepakkuja peab 
teenusevautšeri süsteemi lisamiseks 
vastama. Need nõuded peavad olema 
mittediskrimineerivad ja teenuse laadiga 
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proportsionaalsed. Kõik nendele nõuetele 
vastavad teenusepakkujad tuleb süsteemi 
lisada. Teenusepakkujate loend tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.
Samuti võib avaliku sektori hankija valida 
teenusevautšeri süsteemi lisatavad 
teenusepakkujad käesolevas direktiivis 
ette nähtud menetluse abil.
Klient võib valida teenusevautšeri 
süsteemis osaleva mis tahes 
teenusepakkuja või otsustada süsteemi
mitte kasutada.

Or. en

Selgitus

Praeguses majandusolukorras on vaja uusi tõhusaid vahendeid avalike teenuste 
korraldamiseks. Teenusevautšeri süsteem on üks lisavõimalus selle tegemiseks. See on 
VKEdele kasulik, sest teenusevautšeri süsteemis osalemine on väga lihtne. See annab 
kodanikule võimaluse valida teenustepakkuja. Ilmselgelt on teenusevautšeri süsteem kasulik 
ka hankijatele.

Muudatusettepanek 651
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ostjad ei pea hanke väljakuulutamise 
teadet avaldama, kui
konkurentsipõhisesse läbirääkimistega või 
võistleva dialoogiga menetlusse 
kaasatakse kõik sellised pakkujad ja 
ainult sellised pakkujad, kes vastavad 
artiklite 55–65 kriteeriumidele ning kes 
esitasid algse avatud või piiratud 
menetluse käigus pakkumismenetluse 
vorminõuetele vastavad pakkumised;

Or. en
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Muudatusettepanek 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et avaliku 
sektori hankijad võivad kohaldada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Liikmesriigid sätestavad, et avaliku sektori 
hankijad võivad kohaldada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. en

Selgitus

Paindlikkuse edendamine menetluse valikul ja uuendusliku riigihankepraktika edendamine on 
selle uuendamise võtmeprioriteedid. Kõige olulisemate menetluste ülevõtmine ei peaks olema 
valikuline, vaid hoopis ühtne kõikides liikmesriikides, et tagada võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et avaliku 
sektori hankijad võivad kohaldada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Liikmesriigid sätestavad, et avaliku sektori 
hankijad võivad kohaldada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 654
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette, et kui 
hankelepingust võib tuleneda ettevõtete 
üleminek, kasutavad avaliku sektori 
hankijad konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust või 
võistlevat dialoogi.

Or. de

Muudatusettepanek 655
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samuti võivad nad ette näha, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust või võistlevat dialoogi, mis 
on määratud artiklites 27 ja 28, nii et see 
ei moonuta konkurentsi ega 
diskrimineeri.

Or. da

Muudatusettepanek 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) ehitustööde puhul, kui ehitustööde (a) ehitustööde puhul täidavad asjad või 



AM\908711ET.doc 101/153 PE492.858v01-00

ET

lepingu ese hõlmab nii ehitustööde 
projekteerimist kui ka tegemist artikli 
lõike 8 tähenduses või kui projekti 
õiguslike või rahaliste aspektide
kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;

teenused ühe järgmistest kriteeriumidest:

(b) ehitustööde riigihankelepingute puhul, 
kui ehitustööd tehakse üksnes teadus-, 
innovatsiooni-, katse- või arendustegevuse 
eesmärkidel ning neil ei ole kasumi 
tagamise või teadus- ja arenduskulude 
tagasiteenimise eesmärki;

i) kui avaliku sektori hankija vajadusi ei 
ole võimalik täita ilma kergesti 
kättesaadavate lahenduste 
kohandamiseta;

(c) teenuste või asjade puhul, kui puudub 
piisavalt täpne tehniline kirjeldus, milles 
viidataks mis tahes standarditele, Euroopa 
tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele või tehnilistele 
määratlustele VIII lisa punktide 2−5 
tähenduses;

ii) need sisaldavad disaini või 
uuenduslikke lahendusi;

(d) avatud või piiratud menetluse 
ebakorrektsete või vastuvõetamatute 
pakkumuste puhul artikli 30 lõike 2 
punkti a tähenduses;

iii) lepingut ei ole võimalik sõlmida ilma 
eelnevate läbirääkimisteta olemuse või 
keerukuse või õiguslike ja rahaliste 
aspektide või nendega kaasnevate 
riskidega seotud teatavate asjaolude tõttu.

(e) kui ehitustööde, asjade või teenuste 
olemuse või keerukuse või nendega 
kaasnevate riskidega seotud teatavate 
asjaolude tõttu ei ole lepingut võimalik 
sõlmida ilma eelnevate läbirääkimisteta.

iv) kui puudub piisavalt täpne tehniline 
kirjeldus, milles viidataks mis tahes 
standarditele, Euroopa tehnilistele 
tunnustustele, ühistele tehnilistele 
kirjeldustele või tehnilistele määratlustele 
VIII lisa punktide 2−5 tähenduses;

b) ehitustööde, asjade või teenuste puhul, 
kui vastusena avatud või piiratud
menetlusele esitatakse vaid ebakorrektseid 
või vastuvõetamatuid pakkumusi. Sellistes 
olukordades ei pea avaliku sektori 
hankijad hanketeadet avaldama, kui 
läbirääkimistega menetlusse kaasatakse 
kõik sellised pakkujad ja ainult sellised 
pakkujad, kes vastavad artiklites 55–63 
kehtestatud kriteeriumidele ning kes 
esitasid algse avatud või piiratud 
menetluse või konkurentidega peetava 
dialoogi käigus hankemenetluse 
vorminõuetele vastavad pakkumused.
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Or. en

Selgitus

See muudatus lisab läbirääkimiste kasutamisse paindlikkust. Paindlikkuse edendamine 
menetluse valikul ja uuendusliku riigihankepraktika edendamine on selle uuendamise 
võtmeprioriteedid. Kõige olulisemate menetluste ülevõtmine ei peaks olema valikuline, vaid 
hoopis ühtne kõikides liikmesriikides, et tagada võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust või võistlevat dialoogi 
järgmistel juhtudel:

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatus 659
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 660
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ehitustööde puhul, kui ehitustööde 
lepingu ese hõlmab nii ehitustööde 
projekteerimist kui ka tegemist artikli
lõike 8 tähenduses või kui projekti 
õiguslike või rahaliste aspektide 
kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;

välja jäetud

Or. da

Muudatusettepanek 661
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ehitustööde puhul, kui ehitustööde 
lepingu ese hõlmab nii ehitustööde 
projekteerimist kui ka tegemist artikli
lõike 8 tähenduses või kui projekti 
õiguslike või rahaliste aspektide 
kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;

(a) ehitustööde puhul, kui leping hõlmab 
mitut eset, nt ehitustööde projekteerimist,
tegemist, rahastamist, kasutamist ja 
hooldamist artikli 2 lõike 8 tähenduses või 
kui projekti õiguslike või rahaliste 
aspektide kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;

Or. fr

Muudatusettepanek 662
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ehitustööde puhul, kui ehitustööde 
lepingu ese hõlmab nii ehitustööde 
projekteerimist kui ka tegemist artikli
lõike 8 tähenduses või kui projekti 
õiguslike või rahaliste aspektide 
kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;

(a) ehitustööde puhul, kui projekti 
õiguslike või rahaliste aspektide 
kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;

Or. en

Selgitus

See säte võib avaliku sektori hankijaid motiveerida võtma kokku tööde kavandamist ja 
läbiviimist ühes suures lepingus, mis ei pruugi alati olla eelistatav variant.

Muudatusettepanek 663
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt b



AM\908711ET.doc 105/153 PE492.858v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ehitustööde riigihankelepingute puhul, 
kui ehitustööd tehakse üksnes teadus-, 
innovatsiooni-, katse- või arendustegevuse 
eesmärkidel ning neil ei ole kasumi 
tagamise või teadus- ja arenduskulude 
tagasiteenimise eesmärki;

välja jäetud

Or. da

Muudatusettepanek 664
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ehitustööde riigihankelepingute puhul, 
kui ehitustööd tehakse üksnes teadus-, 
innovatsiooni-, katse- või arendustegevuse 
eesmärkidel ning neil ei ole kasumi 
tagamise või teadus- ja arenduskulude 
tagasiteenimise eesmärki;

(b) ehitustööde, asjade ja teenuste
riigihankelepingute puhul, kui ehitustööd 
tehakse üksnes teadus-, innovatsiooni-, 
katse- või arendustegevuse eesmärkidel 
ning neil ei ole kasumi tagamise või 
teadus- ja arenduskulude tagasiteenimise 
eesmärki;

Or. fr

Muudatusettepanek 665
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenuste või asjade puhul, kui puudub 
piisavalt täpne tehniline kirjeldus, milles 
viidataks mis tahes standarditele, Euroopa 
tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele või tehnilistele 
määratlustele VIII lisa punktide 2−5 

välja jäetud
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tähenduses;

Or. da

Muudatusettepanek 666
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenuste või asjade puhul, kui puudub 
piisavalt täpne tehniline kirjeldus, milles 
viidataks mis tahes standarditele, Euroopa 
tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele või tehnilistele 
määratlustele VIII lisa punktide 2−5 
tähenduses;

(c) teadmistepõhiste teenuste või asjade 
puhul, kui puudub piisavalt täpne tehniline 
kirjeldus, milles viidataks mis tahes 
standarditele, Euroopa tehnilistele 
tunnustustele, ühistele tehnilistele 
kirjeldustele või tehnilistele määratlustele 
VIII lisa punktide 2−5 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus on ainus loovate teenuste jaoks sobilik 
menetlus, kuna nende tulemusi ei ole nende loova olemuse tõttu võimalik ette näha. Seetõttu 
tuleks selgelt nimetada „intellektuaalseid või teadmistepõhiseid teenuseid” (vt artiklis 1 
pakutud määratlust) ning kohustuslikuks teha konkurentsipõhise läbirääkimistega menetluse 
ülevõtmine.

Muudatusettepanek 667
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) avatud või piiratud menetluse 
ebakorrektsete või vastuvõetamatute 
pakkumuste puhul artikli 30 lõike 2 
punkti a tähenduses;

välja jäetud

Or. da
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Muudatusettepanek 668
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kui ehitustööde, asjade või teenuste 
olemuse või keerukuse või nendega
kaasnevate riskidega seotud teatavate 
asjaolude tõttu ei ole lepingut võimalik 
sõlmida ilma eelnevate läbirääkimisteta.

välja jäetud

Or. da

Muudatusettepanek 669
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kui ehitustööde, asjade või teenuste 
olemuse või keerukuse või nendega 
kaasnevate riskidega seotud teatavate 
asjaolude tõttu ei ole lepingut võimalik 
sõlmida ilma eelnevate läbirääkimisteta.

(e) kui avaliku sektori hankija põhjendab 
hanke väljakuulutamise teates, et 
ehitustööde, asjade või teenuste olemuse, 
õiguslike või rahaliste aspektide või 
keerukuse või nendega kaasnevate 
riskidega seotud teatavate asjaolude tõttu ei 
ole lepingut võimalik sõlmida ilma 
eelnevate läbirääkimisteta.

Or. en

Selgitus

Et teha läbirääkimistega hankemenetlus otseselt juurdepääsetavaks ka keerukate lepingute 
jaoks, on vaja komisjoni ettepaneku ulatuse piiratud laiendamist.

Muudatusettepanek 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kui konkreetsete avaliku sektori 
hankija hankevajaduste rahuldamiseks ei 
piisa üksnes standardsete lahenduste 
kasutamisest.

Or. de

Selgitus

Kui avaliku sektori hankija ei saa hankemenetluses kasutada vaid standardseid tooteid või 
teenuseid, peaks avaliku sektori hankijal olema võimalus valida konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus.

Muudatusettepanek 671
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 672
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste esitamise tähtajast lepingu 
sõlmimiseni võivad tellijad alustada 
dialoogi pakkujatega juhul, kui selle 
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eesmärk on välja selgitada ja parandada 
pakkumuste vigu, puudusi ja 
arusaamatusi, või kui selle eesmärk on 
pakkumuste sisu täpsustamine ja 
täiendamine, selle ulatuseni, kuni see ei 
põhjusta diskrimineerimist.

Or. da

Muudatusettepanek 673
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. da

Muudatusettepanek 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Paindlikkuse edendamine menetluse valikul ja uuendusliku riigihankepraktika edendamine on 
selle uuendamise võtmeprioriteedid. Kõige olulisemate menetluste ülevõtmine ei peaks olema 
valikuline, vaid hoopis ühtne kõikides liikmesriikides, et tagada võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mõnel juhul on konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus ainus võimalik viis 
keerukate lepingute sõlmimiseks. Avaliku sektori hankijatel peaks seepärast olema võimalus 
valida sellisel juhul nimetatud menetlus. Siseturu ühtlustamiseks ja piiriülese kaubanduse 
soodustamiseks tuleks konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus kasutusele võtta 
kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada jätta 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluse menetluse 

välja jäetud
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siseriiklikusse õigusesse üle võtmata.

Or. fr

Muudatus 677
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Konkurentsipõhise läbirääkimistega menetlus, võistlev dialoog ja innovatsioonipartnerluse 
menetlus pakuvad avaliku sektori hankijatele häid võimalusi muutmaks nende ostupoliitikat 
lihtsamaks, paindlikumaks ja tõhusamaks. Andes riikidele võimaluse mitte rakendada neid 
protseduure, võetakse avaliku sektori hankijatelt see vabadus ära. On oluline, et kõik avaliku 
sektori hankijad saavad tulevikus neid uusi menetlusi rakendada.

Muudatusettepanek 678
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 679
Phil Prendergast

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võtavad riiklikusse 
õigusesse üle konkurentsipõhise 
läbirääkimistega menetluse, võistleva 
dialoogi ja innovatsioonipartnerluse 
menetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanke võib välja kuulutada ühe järgmise 
teatega:

Hange kuulutatakse artikli 47 kohaselt 
välja hanketeates.

Or. en

Selgitus

See muudatus lisab läbirääkimiste kasutamisse paindlikkust.

Muudatusettepanek 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 47 kohane hanketeade; välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Üle viidud sissejuhatavasse lõiku. See muudatus lisab läbirääkimiste kasutamisse 
paindlikkust.

Muudatusettepanek 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 46 lõike 2 kohane eelteade, kui 
lepingu sõlmib keskvalitsusest madalama 
tasandi hankija piiratud või 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatus lisab läbirääkimiste kasutamisse paindlikkust.

Muudatusettepanek 683
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 46 lõike 2 kohane eelteade, kui 
lepingu sõlmib keskvalitsusest madalama 
tasandi hankija piiratud või 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse alusel.

(b) artikli 46 lõike 2 kohane eelteade, kui 
lepingu sõlmib hankija piiratud või 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b osutatud juhul kutsutakse pärast 
eelteate avaldamist huvi avaldanud 
ettevõtjad artikli 52 kohase „huvi 
kinnitamise ettepanekuga” oma huvi 
kirjalikult kinnitama.

Kui lepingu sõlmib keskvalitsusest 
madalama tasandi hankija piiratud või 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse alusel, tagavad liikmesriigid, 
olenemata esimesest lõigust, et hanke võib 
välja kuulutada artikli 46 lõike 2 kohase 
eelteatega. Nad võivad reserveerida selle 
võimaluse ka keskvalitsusest madalama 
tasandi teatud kategooria hankijatele.
Kui hange kuulutatakse välja artikli 46 
lõike 2 kohase eelteatega, kutsutakse 
pärast eelteate avaldamist huvi avaldanud 
ettevõtjad artikli 52 kohase „huvi 
kinnitamise ettepanekuga” oma huvi 
kirjalikult kinnitama.

Or. en

Selgitus

See muudatus lisab läbirääkimiste kasutamisse paindlikkust. See tagab ka ühtlustatud 
ülevõtmise kogu ELis.

Muudatusettepanek 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlust ainult artiklis 30 selgelt 
osutatud juhtudel ja asjaoludel.

3. Artiklis 30 selgelt osutatud juhtudel ja 
asjaoludel sätestavad liikmesriigid, et 
avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlust. Liikmesriigid lubavad 
selle menetluse kasutamist vaid artiklis 30 
lubatud juhtudel.

Or. en
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Selgitus

See muudatus lisab läbirääkimiste kasutamisse paindlikkust. See tagab ka ühtlustatud 
ülevõtmise kogu ELis.

Muudatusettepanek 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 21 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast. Väga erandlikel juhtudel võib 
tähtaega pikendada 40 päevani.

Or. de

Selgitus

Lühem taotluste esitamise tähtaeg kiirendab menetlust, ilma et peaks arvestama pakkumuste 
kvaliteedi halvenemisega. Osalemistaotlus kui selline ei seo veel taotlejat kohustustega. 
Eeldusel, et selles etapis ei nõuta veel kinnitusi, mille hankimine võtab kauem aega, saab 
osalemise taotlemisel nõutava taotlusvormi täita ja esitada suhteliselt kiiresti.

Muudatusettepanek 687
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 45 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Or. pt

Muudatusettepanek 688
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 45 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 52 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Uued tähtajad on praktikas liiga lühikesed ja võivad piirata konkurentsi.

Muudatusettepanek 690
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 47 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Pakkumuste laekumise tähtaega tuleks pikendada 47 päevani, mis annab taotlejatele piisavalt 
aega pakkumuse ettevalmistamiseks ning on siiski lühem kui kehtiv tähtaeg (52 päeva).

Muudatusettepanek 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui avaliku sektori hankijad on 
esitanud eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 1 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 20 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

välja jäetud

(a) eelteade sisaldab kogu teavet, mis on 
VI lisa B osa I jao kohaselt nõutav 
hanketeate puhul, kui selline teave on 
eelteate avaldamise ajal kättesaadav;
(b) see on avaldamiseks saadetud 45 
päeva kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmiskuupäeva.

Or. de

Selgitus

Miinimumtähtaega tuleks lühendada 21 päevani (vt samade autorite muudatusettepanekut 
artikli 25 lõike 1 kohta) ja peaks võima erandjuhtudel pikendada 40 päevani. Seega on artikli 
25 lõikes 2 sätestatavad juhtumid tänu reegli ja erandi suhte ümberpööramisele üleliigsed.

Muudatusettepanek 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 1 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 20 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

2. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 1 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 15 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 693
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 1 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 20 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

2. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 1 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 30 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
avaliku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teises lõigus 
sätestatud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
tähtaja, mis on vähemalt 20 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Miinimumtähtaega tuleks lühendada 21 päevani (vt samade autorite muudatusettepanekut 
artikli 25 lõike 1 kohta) ja peaks võima erandjuhtudel pikendada 40 päevani. Seega on 
artikli 25 lõikes 2 sätestatavad juhtumid tänu reegli ja erandi suhte ümberpööramisele 
üleliigsed.

Muudatusettepanek 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
avaliku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teises lõigus 
sätestatud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
tähtaja, mis on vähemalt 20 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
avaliku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teises lõigus 
sätestatud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
tähtaja, mis on vähemalt 15 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 teises lõigus sätestatud 
pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui avaliku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 19 
lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Miinimumtähtaega tuleks lühendada 21 päevani (vt samade autorite muudatusettepanekut 
artikli 25 lõike 1 kohta) ja peaks võima erandjuhtudel pikendada 40 päevani. Seega on artikli 
25 lõikes 2 sätestatavad juhtumid tänu reegli ja erandi suhte ümberpööramisele üleliigsed.

Muudatusettepanek 697
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 teises lõigus sätestatud 
pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui avaliku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 19 
lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 698
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 teises lõigus sätestatud 
pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui avaliku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 19 
lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 21 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatud tähtaeg on liiga pikk, hanketava seisukohast on tähtaja lühendamine 
21 päevani piisav. Lühem taotluste esitamise tähtaeg kiirendab menetlust, ilma et peaks 
arvestama pakkumuste kvaliteedi halvenemisega. Osalemistaotlus ei seo taotlejat veel mingite 
kohustustega, osalemise taotlemisel nõutava taotlusvormi saab täita ja esitada suhteliselt 
kiiresti.

Muudatusettepanek 700
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 45 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 37 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Or. en

Muudatusettepanek 702
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 35 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Or. en
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Selgitus

Osalemistaotluste laekumise tähtaega tuleks pikendada 35 päevani, mis annab taotlejatele 
piisavalt aega pakkumuse ettevalmistamiseks ning on siiski lühem kui kehtiv tähtaeg (37 
päeva).

Muudatusettepanek 703
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakkumuse võivad esitada ainult need 
ettevõtjad, kellele avaliku sektori hankija 
teeb nõutud teabe hindamise põhjal vastava 
ettepaneku. Avaliku sektori hankijad 
võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 64 kohaselt.

2. Pakkumuse võivad esitada ainult need 
ettevõtjad, kelle avaliku sektori hankija 
valib välja nõutud teabe hindamise põhjal. 
Avaliku sektori hankijad võivad piirata 
menetluses osalema valitud vastavaks 
tunnistatud taotlejate arvu artikli 64 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 35 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 21 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatud tähtaeg on liiga pikk, hanketava seisukohast on tähtaja lühendamine 
21 päevani piisav. Lühem taotluste esitamise tähtaeg kiirendab menetlust, ilma et peaks 
arvestama pakkumuste kvaliteedi halvenemisega. Osalemistaotlus ei seo taotlejat veel mingite 
kohustustega, osalemise taotlemisel nõutava taotlusvormi saab täita ja esitada suhteliselt 
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kiiresti.

Muudatusettepanek 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 35 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 30 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 706
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 35 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 45 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
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on 35 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

on 40 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 15 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

3. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 10 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 709
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 15 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

3. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega üldjuhul lühendada 36
päevani, kuid ühelgi juhul mitte vähem 
kui 22 päevani, kui on täidetud mõlemad 
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järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 710
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on avaldamiseks saadetud 45 päeva
kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmiskuupäeva.

(b) see on avaldamiseks saadetud 52 päeva
kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmiskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskvalitsusest madalama tasandi 
hankijad võivad pakkumuste esitamise 
tähtaja määrata avaliku sektori hankija ja 
väljavalitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel tingimusel, et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega. Kui pakkumuste esitamise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab avaliku sektori hankija 
tähtaja, mis on vähemalt 10 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

4. Liikmesriigid sätestavad, et kõik või 
keskvalitsusest madalama tasandi teatud 
kategooria hankijad võivad pakkumuste 
esitamise tähtaja määrata avaliku sektori 
hankija ja väljavalitud taotlejate 
vastastikusel kokkuleppel tingimusel, et 
kõikidele taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega. Kokkuleppe puudumisel pakkumuste 
esitamise tähtaja suhtes, määrab avaliku 
sektori hankija tähtaja, mis on vähemalt 10 
päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine ning samuti ühtlustatud ülevõtmise tagamine kogu 
ELis.

Muudatusettepanek 712
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskvalitsusest madalama tasandi 
hankijad võivad pakkumuste esitamise 
tähtaja määrata avaliku sektori hankija ja 
väljavalitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel tingimusel, et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega. Kui pakkumuste esitamise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab avaliku sektori hankija 
tähtaja, mis on vähemalt 10 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

4. Keskvalitsusest madalama tasandi 
hankijad võivad pakkumuste esitamise 
tähtaja määrata avaliku sektori hankija ja 
väljavalitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel tingimusel, et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega. Kui pakkumuste esitamise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab avaliku sektori hankija 
tähtaja, mis on vähemalt 15 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskvalitsusest madalama tasandi 
hankijad võivad pakkumuste esitamise 
tähtaja määrata avaliku sektori hankija ja 
väljavalitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel tingimusel, et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 

4. Keskvalitsusest madalama tasandi 
hankijad võivad pakkumuste esitamise 
tähtaja määrata avaliku sektori hankija ja 
väljavalitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel tingimusel, et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
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aega. Kui pakkumuste esitamise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab avaliku sektori hankija 
tähtaja, mis on vähemalt 10 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

aega. Kui pakkumuste esitamise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab avaliku sektori hankija 
tähtaja, mis on vähemalt 15 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Or. fi

Muudatusettepanek 714
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 sätestatud pakkumuste 
laekumise tähtaega võib vähendada viie 
päeva võrra, kui avaliku sektori hankija 
nõustub pakkumuste elektroonilise 
esitamisega artikli 19 lõigete 3, 4 ja 5 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 715
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui avaliku sektori hankija teeb 
pakkumisdokumentidesse parandusi 
lõigetes 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
ajavahemikus, pikendatakse neid 
ajavahemikke 15 päeva võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse puhul võib iga ettevõtja esitada 
hanke väljakuulutamise teate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse, 
esitades kvalitatiivse valiku tegemiseks 
nõutud teabe.

1. Konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse puhul võib iga ettevõtja esitada 
VI lisa osades B ja C kehtestatud teavet 
sisaldava hanke väljakuulutamise teate 
peale hankemenetluses osalemise taotluse, 
esitades kvalitatiivse valiku tegemiseks 
avaliku sektori hankija nõutud teabe.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 717
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke olemus ja ulatus ning otsustada, kas 
nad soovivad taotleda läbirääkimistel 
osalemist. Tehnilistes kirjeldustes 
näitavad avaliku sektori hankijad ära, 
millises kirjelduse osas määratletakse 
miinimumnõuded.

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise peamise 
kriteeriumi või kriteeriumid, et võimaldada 
ettevõtjatel teha kindlaks hanke olemus ja 
ulatus ning otsustada, kas nad soovivad 
taotleda läbirääkimistel osalemist.

Or. en



PE492.858v01-00 130/153 AM\908711ET.doc

ET

Selgitus

See muudaks läbirääkimistega menetluse avatud menetlusest piiravamaks ja vähendaks 
õiguskindlust.

Muudatusettepanek 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeates, huvi kinnitamise 
ettepanekus kirjeldavad avaliku sektori 
hankijad hanget ja miinimumnõudeid 
ning esitavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, et võimaldada ettevõtjatel 
teha kindlaks hanke olemus ja ulatus ning 
otsustada, kas nad soovivad taotleda 
läbirääkimistel osalemist. Tehnilistes 
kirjeldustes näitavad avaliku sektori 
hankijad ära, millises kirjelduse osas 
määratletakse miinimumnõuded.

Hankedokumentides osutavad avaliku 
sektori hankijad, millised elemendid 
määratlevad ära miinimumnõuded. 
Märked peavad olema piisavalt täpsed, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke täpne olemus ja ulatus ning 
otsustada, kas nad soovivad taotleda 
menetlusel osalemist.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 719
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke olemus ja ulatus ning otsustada, kas 

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise peamised 
kriteeriumid, et võimaldada ettevõtjatel 
teha kindlaks hanke olemus ja ulatus ning 
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nad soovivad taotleda läbirääkimistel 
osalemist. Tehnilistes kirjeldustes 
näitavad avaliku sektori hankijad ära, 
millises kirjelduse osas määratletakse 
miinimumnõuded.

otsustada, kas nad soovivad taotleda 
läbirääkimistel osalemist.

Or. de

Muudatusettepanek 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke olemus ja ulatus ning otsustada, kas 
nad soovivad taotleda läbirääkimistel 
osalemist. Tehnilistes kirjeldustes 
näitavad avaliku sektori hankijad ära, 
millises kirjelduse osas määratletakse 
miinimumnõuded.

Hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus kirjeldavad avaliku sektori 
hankijad hanget ja miinimumnõudeid ning 
esitavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, et võimaldada ettevõtjatel 
teha kindlaks hanke olemus ja ulatus ning 
otsustada, kas nad soovivad taotleda 
läbirääkimistel osalemist.

Or. de

Selgitus

Uus artikli 27 lõike 1 teine alalõik näeb ette seni kehtinutest rangemad sätted 
konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse jaoks. See ei too kaasa mitte ainult 
riigihanketavade halvenemist, vaid on ka vasturääkivuses käesoleva reformimise ettepaneku 
üldeesmärgiga menetlust lihtsustada ja paindlikumaks muuta. Hankijal ei peaks olema 
kohustust määratleda miinimumnõuded juba enne menetlust.

Muudatusettepanek 721
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke olemus ja ulatus ning otsustada, kas 
nad soovivad taotleda läbirääkimistel 
osalemist. Tehnilistes kirjeldustes näitavad 
avaliku sektori hankijad ära, millises 
kirjelduse osas määratletakse 
miinimumnõuded.

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke olemus ja ulatus ning otsustada, kas 
nad soovivad taotleda läbirääkimistel 
osalemist. Kirjeldustes näitavad avaliku 
sektori hankijad ära, millises kirjelduse 
osas määratletakse miinimumnõuded.

Or. en

Selgitus

Kvaliteedi/parima tulu tagamiseks, eriti disaini (lahendused) ja insener-tehniliste 
nõustamisteenuste puhul, ei tohiks läbirääkimiseks muutuda tingimiseks: 1) algse ulatuse hind 
peaks olema kaitstud 2) vajadus selgitada läbirääkimiste läbiviimist 3) miinimumnõuded ei 
saa muuta.

Muudatusettepanek 722
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsiooni edendamiseks võivad 
avaliku sektori hankijad konkreetsete 
toodete või teenuste määratlemise asemel 
nõuda uuenduslikke lahendusi 
probleemidele.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega; 
pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 30 päeva alates kutse saatmise 
kuupäevast. Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 
3–6.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on piisav alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega; 
pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on piisav alates kutse saatmise kuupäevast. 
Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 3–6.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega; 
pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 30 päeva alates kutse saatmise 
kuupäevast. Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 
3−6.

Osalemistaotluste laekumiseks 
kehtestatakse piisav tähtaeg alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega; 
pakkumuste laekumise tähtaega 
arvestatakse alates kutse saatmise 
kuupäevast ja see peab olema piisavalt 
pikk. Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 3−6.

Or. de

Selgitus

Avaliku sektori hankijale suurema paindlikkuse andmiseks tuleks uus 30 päeva pikkune 
miinimumtähtaeg asendada „piisava tähtajaga”. Osavõtutaotluse laekumise tähtajana ei 
tuleks määrata mitte kindlat päevade arvu, vaid selle peaks kehtestama tellija oma 
äranägemise järgi. Ajalugu on näidanud, et terviklikult ja korrektselt on esitatud ka oluliselt 
lühema tähtajaga osalemistaotlused.
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Muudatusettepanek 725
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega; 
pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 30 päeva alates kutse saatmise 
kuupäevast. Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 
3–6.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 35 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega; 
pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 30 päeva alates kutse saatmise 
kuupäevast. Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 
3–6.

Or. en

Selgitus

Osalemistaotluste laekumise tähtaega tuleks pikendada 35 päevani, mis annab taotlejatele 
piisavalt aega pakkumuse ettevalmistamiseks ning on siiski lühem kui kehtiv tähtaeg (37 
päeva).

Muudatusettepanek 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ainult need ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija teeb nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava ettepaneku, 
võivad esitada kirjaliku pakkumuse, mille 
alusel toimuvad edasised läbirääkimised. 
Avaliku sektori hankijad võivad piirata 
menetluses osalema kutsutavate vastavaks 
tunnistatud taotlejate arvu artikli 64 
kohaselt.

2. Ainult need ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija teeb nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava ettepaneku, 
võivad esitada esialgse pakkumuse, mille 
alusel toimuvad edasised läbirääkimised. 
Avaliku sektori hankijad võivad piirata 
menetluses osalema kutsutavate vastavaks 
tunnistatud taotlejate arvu artikli 64 
kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Tehniline muudatus, et tagada elektrooniliste riigihangete kasutamise lubamine. See tuleneb
nõukogu menetluste valikuviisist.

Muudatusettepanek 727
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle 
eesmärgiga parandada pakkumuste sisu, et 
need vastaksid paremini lõike 1 teises 
lõigus osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumidele ja miinimumnõuetele.

3. Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle 
eesmärgiga parandada pakkumuste sisu, et 
need vastaksid paremini pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele ja 
miinimumnõuetele. Läbirääkimised võivad 
keskenduda pakkumuse õiguslikele, 
tehnilistele ja finantsosadele ning 
alternatiivsetele lahendustele ja oluliste 
vigade parandamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 728
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle 
eesmärgiga parandada pakkumuste sisu, et 
need vastaksid paremini lõike 1 teises 
lõigus osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumidele ja miinimumnõuetele.

3. Avaliku sektori hankijad peavad lõikes 2 
sätestatut arvestades pakkujatega 
läbirääkimisi pakkumuste ja 
lepingudokumentide üle eesmärgiga 
parandada nende sisu, et need vastaksid 
paremini lõike 1 teises lõigus osutatud 
pakkumuste hindamise kriteeriumidele ja 
miinimumnõuetele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankijad peavad
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle 
eesmärgiga parandada pakkumuste sisu, et 
need vastaksid paremini lõike 1 teises 
lõigus osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumidele ja miinimumnõuetele.

3. Kui neljandas lõigus pole teisiti ette 
nähtud, peavad avaliku sektori hankijad
pakkujatega läbirääkimisi esialgsete ja 
kõikide hilisemate pakkumuste üle, välja 
arvatud lõplikud pakkumused lõike 6 
mõistes, eesmärgiga parandada 
pakkumuste sisu, et tagada, et
pakkumused täidaksid paremini 
hankedokumendis kehtestatud
pakkumuste hindamise kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 730
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle
eesmärgiga parandada pakkumuste sisu, 
et need vastaksid paremini lõike 1 teises 
lõigus osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumidele ja miinimumnõuetele.

3. Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste sisu
üle vastavalt lõike 1 teises lõigus osutatud 
miinimumnõuetele.

Or. en



AM\908711ET.doc 137/153 PE492.858v01-00

ET

Muudatusettepanek 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbirääkimiste käigus ei muudeta
järgmist:

Miinimumnõuded ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumid ei ole 
läbirääkimiste teemaks.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hanke kirjeldus; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 733
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hanke kirjeldus; välja jäetud
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Or. da

Muudatusettepanek 734
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hanke kirjeldus; (a) hanke üldine kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 735
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hanke kirjeldus; (a) hanke ese;

Or. fr

Muudatusettepanek 736
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise kirjelduse see osa, kus 
määratletakse miinimumnõuded;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise kirjelduse see osa, kus 
määratletakse miinimumnõuded;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kajastub uues ettepanekus selle lõigu kohta. Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 738
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise kirjelduse see osa, kus 
määratletakse miinimumnõuded;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise kirjelduse see osa, kus 
määratletakse miinimumnõuded;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Pidades silmas ELi riigihankeseaduse lihtsustamist ja paindlikumaks muutmist, tuleks 
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täiendavat halduskoormust tingimata vältida. Seepärast tuleb käesolev täiendus asenduseta 
välja jätta.

Muudatusettepanek 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumuste hindamise kriteeriumid. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kajastub uues ettepanekus selle lõigu kohta. Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 741
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumuste hindamise kriteeriumid. (c) pakkumuste hindamise peamine 
kriteerium või kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumuste hindamise kriteeriumid. (c) pakkumuste hindamise peamised 
kriteeriumid.
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Or. de

Muudatusettepanek 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumuste hindamise kriteeriumid. (c) pakkumuste hindamise peamised 
kriteeriumid.

Or. de

Selgitus

Dialoog pakkujaga peaks võimaldama hankedokumentides väikesi kohandusi.

Muudatusettepanek 744
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) hind, kui pakkumuse teisi elemente 
pole muudetud.

Or. en

Selgitus

Vältimaks, et läbirääkimisi kasutatakse vaid toote hinna alandamiseks.

Muudatusettepanek 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pakkumuste esitamise tähtaeg on 
möödunud ja enne nende kontrollimist 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
eelnevalt vastavalt artikli 66 lõikele 5 
kindlaks määratud pakkumuste 
hindamise kriteeriumi alamrubriigile 
lisatud kaalu, tingimusel et:
(a) hankedokumentides või hanketeates 
sätestatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on jäänud muutumatuks;
(b) see ei sisalda uusi elemente, mis 
oleksid mõjutanud pakkumuste 
ettevalmistamist;
(c) see ei anna alust mitte ühegi pakkuja 
diskrimineerimiseks.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse lihtsamaks ja sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sõlmida 
lepinguid esialgsete pakkumuste alusel 
ilma läbirääkimisteta, kui nad on 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või muus hankedokumendis selgelt 
märkinud, et nad jätavad endale õiguse 
seda teha.

Or. en
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Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 747
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Läbirääkimistel kohtlevad tellijad kõiki 
pakkujaid võrdselt. Seetõttu ei avalda nad 
teavet diskrimineerival viisil, mis võib 
anda mõnele pakkujale teiste ees eelise. 
Nad tagavad, et kõigile pakkujatele, kelle 
pakkumusi ei ole lõike 5 kohaselt kõrvale 
jäetud, teatatakse kirjalikult mis tahes 
muudatustest tehnilise kirjelduse muudes 
osades piisavalt kiiresti, et võimaldada 
sellistel pakkujatel pärast selliste 
muudatuste tegemist pakkumusi muuta ja 
need uuesti esitada.

4. Läbirääkimistel kohtlevad tellijad kõiki 
pakkujaid võrdselt. Seetõttu ei avalda nad 
teavet diskrimineerival viisil, mis võib 
anda mõnele pakkujale teiste ees eelise. 
Nad tagavad, et kõigile pakkujatele, kelle 
pakkumusi ei ole lõike 5 kohaselt kõrvale 
jäetud, teatatakse kirjalikult läbirääkimiste 
ajal tehtud mis tahes muudatustest 
piisavalt kiiresti, et võimaldada sellistel 
pakkujatel pärast selliste muudatuste 
tegemist pakkumusi muuta ja need uuesti 
esitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Läbirääkimiste ajal tagavad avaliku 
sektori hankijad kõigi pakkujate võrdse 
kohtlemise. Seetõttu ei avalda nad teavet 
diskrimineerival viisil, mis võib anda 
mõnele pakkujale teiste ees eelise. Nad 
tagavad, et kõigile pakkujatele, kelle 
pakkumusi ei ole lõike 5 kohaselt kõrvale 
jäetud, teatatakse kirjalikult mis tahes 
muudatustest tehnilise kirjelduse muudes 

4. Läbirääkimiste ajal tagavad avaliku 
sektori hankijad kõigi pakkujate võrdse 
kohtlemise. Seetõttu ei avalda nad teavet 
diskrimineerival viisil, mis võib anda 
mõnele pakkujale teiste ees eelise. Nad 
tagavad, et kõigile pakkujatele, kelle 
pakkumusi ei ole lõike 5 kohaselt kõrvale 
jäetud, teatatakse kirjalikult mis tahes 
muudatustest tehnilise kirjelduse või 



PE492.858v01-00 144/153 AM\908711ET.doc

ET

osades piisavalt kiiresti, et võimaldada 
sellistel pakkujatel pärast selliste 
muudatuste tegemist pakkumusi muuta ja 
need uuesti esitada.

hankedokumentide muudes osades 
piisavalt kiiresti, et võimaldada sellistel 
pakkujatel pärast selliste muudatuste 
tegemist pakkumusi muuta ja need uuesti 
esitada.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
läbirääkimistel osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist 
nõusolekut ei saa anda üldise loobumisena, 
vaid selle andmisel tuleb osutada 
konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 
edastamisele.

Kooskõlas artikliga 18 ei tohi avaliku 
sektori hankijad avaldada läbirääkimistel 
osaleva taotleja poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist 
nõusolekut ei saa anda üldise loobumisena, 
vaid selle andmisel tuleb osutada 
konkreetse teabe kavandatavale 
edastamisele.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 750
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
läbirääkimistel osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist 
nõusolekut ei saa anda üldise 
loobumisena, vaid selle andmisel tuleb 
osutada konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 
edastamisele.

Avaliku sektori hankijatel on võimalus 
üldise loobumisena antud kokkuleppe teel
avaldada läbirääkimistel osaleva taotleja 
pakutud lahendusi teistele osalejatele. Muu 
läbirääkimistel osaleva taotleja poolt 
edastatud konfidentsiaalset teavet ei tohi 
avaldada ilma kõnealuse taotleja 
nõusolekuta. Sellise nõusoleku andmisel 
tuleb osutada selle muu konfidentsiaalse 
teabe kavandatavale edastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 751
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
läbirääkimistel osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist 
nõusolekut ei saa anda üldise 
loobumisena, vaid selle andmisel tuleb 
osutada konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 
edastamisele.

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
läbirääkimistel osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta.

Or. pt

Muudatusettepanek 752
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Konkurentsipõhine läbirääkimistega 
menetlus võib toimuda järjestikuste 
etappidena, et vähendada läbirääkimistel 
arutatavate pakkumuste arvu, kohaldades 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või hankedokumentides esitatud 
pakkumuste hindamise kriteeriume. 
Avaliku sektori hankija näitab hanketeates, 
huvi kinnitamise ettepanekus või 
hankedokumentides ära, kas ta kavatseb 
seda võimalust kasutada.

5. Konkurentsipõhine läbirääkimistega 
menetlus võib toimuda järjestikuste 
etappidena, et vähendada läbirääkimistel 
arutatavate pakkumuste arvu, kohaldades 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või hankedokumentides esitatud 
pakkumuste valiku kriteeriume. Avaliku 
sektori hankija näitab hanketeates, huvi 
kinnitamise ettepanekus või 
hankedokumentides ära, kas ta kavatseb 
seda võimalust kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui avaliku sektori hankija kavatseb 
läbirääkimised lõpetada, teavitab ta sellest 
alles jäänud pakkujaid ning määrab ühise 
tähtaja uute või läbi vaadatud pakkumuste 
esitamiseks. Avaliku sektori hankijad 
hindavad pakkumusi pärast läbirääkimisi
esialgsete lepingu sõlmimise kriteeriumide 
alusel ning sõlmivad lepingu kooskõlas 
artiklitega 66−69.

6. Kui avaliku sektori hankija kavatseb 
läbirääkimised lõpetada, teavitab ta sellest 
alles jäänud pakkujaid ning määrab ühise 
tähtaja uute või läbi vaadatud pakkumuste 
esitamiseks. Avaliku sektori hankijad 
hindavad lõplikke pakkumusi esialgsete 
lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel 
ning sõlmivad lepingu kooskõlas 
artiklitega 66−69.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 754
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Avaliku sektori hankijal on keelatud 
pidada läbirääkimisi üksnes pakkumuse 
maksumuse üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 755
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Võistlev dialoog

1. Võistleva dialoogi puhul võib iga 
ettevõtja esitada hanke väljakuulutamise 
teate peale hankemenetluses osalemise 
taotluse, esitades kvalitatiivse valiku 
tegemiseks nõutud teabe.
Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.
Dialoogis võivad osaleda ainult need 
ettevõtjad, kellele avaliku sektori hankija 
teeb nõutud teabe hindamise põhjal 
vastava ettepaneku. Avaliku sektori 
hankijad võivad piirata menetluses 
osalema kutsutavate vastavaks 
tunnistatud taotlejate arvu artikli 64 
kohaselt. Hankeleping sõlmitakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas artikli 66 lõike 1 
punktiga a, mis on pakkumuste hindamise 
ainus kriteerium.
2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
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nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad 
nad pakkumuste hindamise kriteeriumid.
3. Avaliku sektori hankijad alustavad 
artiklite 54—65 asjakohaste sätete 
kohaselt valitud taotlejatega dialoogi, 
mille eesmärk on tuvastada ja määratleda 
avaliku sektori hankijate vajadusi kõige 
paremini rahuldavad vahendid. Dialoogi 
ajal võivad avaliku sektori hankijad 
väljavalitud taotlejatega arutada kõiki 
hankelepingu tahke.
Avaliku sektori hankijad tagavad kõigi 
pakkujate võrdse kohtlemise dialoogi ajal. 
Seetõttu ei avalda nad teavet 
diskrimineerival viisil, mis võib anda 
mõnele pakkujale teiste ees eelise.
Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
dialoogis osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. 
Sellist nõusolekut ei saa anda üldise 
loobumisena, vaid selle andmisel tuleb 
osutada konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 
edastamisele.
4. Võistlev dialoog võib toimuda 
järjestikuste etappidena, et hanketeates 
või kirjeldavas dokumendis määratletud 
pakkumuste hindamise kriteeriume 
kohaldades vähendada dialoogietapis 
arutatavate lahenduste arvu. Avaliku 
sektori hankija näitab hanketeates või 
kirjeldavas dokumendis ära, kas ta 
kavatseb seda võimalust kasutada.
5. Avaliku sektori hankija jätkab dialoogi, 
kuni on kindlaks määranud oma 
vajadustele vastava(d) lahenduse(d).
6. Kui avaliku sektori hankija on teatanud 
dialoogi lõpetamisest ja osalejaid sellest 
teavitanud, palub ta neil esitada lõplikud 
pakkumused dialoogi käigus esitatud ja 
täpsustatud lahenduse või lahenduste 
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põhjal. Pakkumused sisaldavad kõiki 
ettenähtud ja projekti elluviimiseks 
vajalikke elemente.
7. Avaliku sektori hankijad hindavad 
laekunud pakkumusi hanketeates või 
kirjeldavas dokumendis esitatud 
pakkumuste hindamise kriteeriumide 
alusel.
Vajaduse korral ja rahaliste kohustuste 
või muude lepingutingimuste lõplikuks 
kinnitamiseks võib avaliku sektori hankija 
pidada artikli 66 lõike 1 punkti a kohaselt 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
teinud pakkujaga läbirääkimisi lepingu 
lõplike tingimuste üle, tingimusel et see ei 
mõjuta oluliselt pakkumuse või hanke 
sisu, eelkõige hanketeates ja/või 
kirjeldavas dokumendis esitatud vajadusi 
ja nõudeid, ning sellega ei kaasne 
konkurentsi moonutamise või 
diskrimineerimise ohtu.
8. Avaliku sektori hankijad võivad 
kindlaks määrata preemiad või maksed 
dialoogis osalejatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 756
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 35 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Osalemistaotluste laekumise tähtaega tuleks pikendada 35 päevani, mis annab taotlejatele 
piisavalt aega pakkumuse ettevalmistamiseks ning on siiski lühem kui kehtiv tähtaeg (37 
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päeva).

Muudatusettepanek 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dialoogis võivad osaleda ainult need 
ettevõtjad, kellele avaliku sektori hankija 
teeb nõutud teabe hindamise põhjal vastava 
ettepaneku. Avaliku sektori hankijad 
võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 64 kohaselt. Hankeleping 
sõlmitakse majanduslikult soodsaima 
pakkumuse alusel kooskõlas artikli 66 
lõike 1 punktiga a, mis on pakkumuste 
hindamise ainus kriteerium.

Dialoogis võivad osaleda ainult need 
ettevõtjad, kellele avaliku sektori hankija 
teeb nõutud teabe hindamise põhjal vastava 
ettepaneku. Avaliku sektori hankijatel on 
õigus määrata sisene projektijuht, et 
tagada mõistlikest tähtaegadest 
kinnipidamine tõhusa juhtimise kaudu 
kõikides dialoogi etappides. Menetluses
osalema kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu võib piirata artikli 64 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 758
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid.

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise peamise 
kriteeriumi või kriteeriumid.

Or. en
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Muudatusettepanek 759
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid.

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise peamised 
kriteeriumid.

Or. de

Muudatusettepanek 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid.

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise peamised 
kriteeriumid.

Or. de

Selgitus

Dialoog pakkujaga peaks võimaldama hankedokumentides väikesi kohandusi.

Muudatusettepanek 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pakkumuste esitamise tähtaeg on 
möödunud ja enne nende kontrollimist, 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
eelnevalt vastavalt artikli 66 lõikele 5 
kindlaks määratud pakkumuste 
hindamise kriteeriumi alamrubriigile 
lisatud kaalu, tingimusel et:
(a) hankedokumentides või hanketeates 
sätestatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on jäänud muutumatuks;
(b) see ei sisalda uusi elemente, mis 
oleksid mõjutanud pakkumuste 
ettevalmistamist;
(c) see ei anna alust mitte ühegi pakkuja 
diskrimineerimiseks.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.

Muudatusettepanek 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
dialoogis osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist 
nõusolekut ei saa anda üldise loobumisena, 
vaid selle andmisel tuleb osutada 
konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 

Avaliku sektori hankijad ei tohi mitte 
mingil juhul avaldada dialoogis osaleva 
taotleja pakutud lahendusi või muud tema 
poolt edastatud konfidentsiaalset teavet 
teistele osalejatele ilma kõnealuse taotleja 
nõusolekuta, mida ei saa kehtestada kui 
konkurentidega peetavas dialoogis 
osalemise tingimust. Sellist nõusolekut ei 
saa anda üldise loobumisena, vaid selle 
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edastamisele. andmisel tuleb osutada konkreetsete 
lahenduste või muu konfidentsiaalse teabe 
kavandatavale edastamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
dialoogis osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist 
nõusolekut ei saa anda üldise loobumisena, 
vaid selle andmisel tuleb osutada 
konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 
edastamisele.

Kooskõlas artikliga 18 ei tohi avaliku 
sektori hankijad avaldada dialoogis osaleva 
taotleja pakutud lahendusi või muud tema 
poolt edastatud konfidentsiaalset teavet 
teistele osalejatele ilma kõnealuse taotleja 
nõusolekuta. Sellist nõusolekut ei saa anda 
üldise loobumisena, vaid selle andmisel 
tuleb osutada konkreetse teabe 
kavandatavale edastamisele.

Or. en

Selgitus

Hankemenetluse sujuvamaks muutmine.


