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Muudatusettepanek 764
Cornelis de Jong

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.

Avaliku sektori hankijatel on üldise 
loobumise vormis sõlmitud kokkuleppe 
teel võimalus avaldada läbirääkimistel
osaleva taotleja pakutud lahendusi teistele 
osalejatele. Muud läbirääkimistel osaleva 
kandidaadi poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet ei tohi avaldada
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellise 
nõusoleku andmisel tuleb osutada 
kõnealuse muu konfidentsiaalse teabe 
kavandatavale edastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Marian Harkin

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.

Avaliku sektori hankijad käituvad täielikus 
heas usus ega 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kolmanda lõigu mistahes 
rikkumine võib kaasa tuua avaliku sektori 
hankija vastutuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 767
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku sektori hankija jätkab dialoogi, 
kuni on kindlaks määranud oma 
vajadustele vastava(d) lahenduse(d).

5. Avaliku sektori hankija võib kas 
määrata dialoogi jaoks piiratud 
ajavahemiku, mis on märgitud 
hanketeates, või jätkata dialoogi, kuni on 
kindlaks määranud oma vajadustele 
vastava(d) lahenduse(d).

Or. en

Muudatusettepanek 768
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku sektori hankija jätkab dialoogi, 
kuni on kindlaks määranud oma 
vajadustele vastava(d) lahenduse(d).

5. Avaliku sektori hankija võib:
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– kehtestada dialoogile ajalise piirangu, 
mis on märgitud hanketeates;
– jätkata dialoogi, kuni on kindlaks 
määranud oma vajadustele vastava(d) 
lahenduse(d).

Or. fr

Muudatusettepanek 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija taotluse korral 
võib neid pakkumusi selgitada, piiritleda 
ja täpsustada. Selline selgitamine, 
piiritlemine, täpsustamine või lisateave ei 
tohi siiski sisaldada pakkumuse või 
riigihanke sisuliste aspektide muutmist, 
sealhulgas hanketeates või kirjeldavas 
dokumendis esitatud vajaduste või nõuete 
muutmist, kui nende aspektide, vajaduste 
ja nõuete muutmine moonutaks 
tõenäoliselt konkurentsi või mõjuks 
diskrimineerivalt.

Or. en

Selgitus

Hankeprotsessi ühtlustamine.

Muudatusettepanek 770
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija taotluse korral 
võib paluda, et majanduslikult 
soodsaimaks tunnistatud pakkumuse 
esitanud pakkuja selgitaks pakkumuse 
tahke või kinnitaks pakkumuses 
sisalduvaid kohustusi, tingimusel et see ei 
muuda pakkumuse või pakkumuskutse 
olulisi aspekte ega tekita konkurentsi 
moonutamise ega diskrimineerimise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 771
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Avaliku sektori hankija taotluse korral
võib paluda, et majanduslikult soodsaima 
pakkumuse teinud pakkuja selgitaks artikli 
66 lõike 1 punkti a kohaselt pakkumuse 
tahke või kinnitaks pakkumuses 
sisalduvaid kohustusi, 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.

Or. en

Selgitus

Kavandatav uus sõnastus on ohtlik, kuna loob avaliku sektori hankijate jaoks võimaluse 
avaldada survet majanduslikult soodsaimaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja 
hinnale. Direktiivi 2004/18/EÜ (artikli 29 lõige 7) olemasolev sõnastus on seetõttu sobivam, 
kohandades seda pisut komisjoni ettepaneku terminoloogiale.
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Muudatusettepanek 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori hankijad võivad kindlaks 
määrata preemiad või maksed dialoogis 
osalejatele.

8. Avaliku sektori hankijad määravad 
lepinguga määratletud tingimustel 
kindlaks preemiad või maksed dialoogis 
osalejatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 773
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori hankijad võivad kindlaks 
määrata preemiad või maksed dialoogis 
osalejatele.

8. Avaliku sektori hankijad määravad
kindlaks preemiad või maksed dialoogis 
osalejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 774
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori hankijad võivad kindlaks 
määrata preemiad või maksed dialoogis 
osalejatele.

8. Avaliku sektori hankijad määravad
kindlaks preemiad või maksed dialoogis 
osalejatele.

Or. en
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Selgitus

Esialgse pakkumuse esitamisele järgnevas läbirääkimistega menetluses osalemiseks vajalikku 
aega ja raha on keeruline/võimatu õigesti prognoosida. Seetõttu meelitaks lisapingutuste eest 
teatud hüvituse saamise perspektiiv tõenäoliselt pakkujaid, kes ilma selleta eelistaksid 
osalemisest hoiduda. Tõenäoliselt on see kasulik nii konkurentsile kui tööde kvaliteedile.

Muudatusettepanek 775
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Innovatsioonipartnerlus

1. Innovatsioonipartnerluse puhul võib 
iga ettevõtja esitada hanketeate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse 
eesmärgiga luua struktureeritud 
partnerlus innovatiivsete asjade, teenuste 
või ehitustööde väljatöötamiseks ning 
hilisemaks müügiks, tingimusel et 
ettevõtja täidab kokkulepitud tingimusi 
seoses lepingu täitmise kvaliteedi ja 
kuludega.

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija iga etapi järel otsustada 
partnerluse lõpetada ning algatada 
ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et avaliku 
sektori hankija on omandanud 
asjaomased intellektuaalomandi õigused.

3. Leping sõlmitakse kooskõlas 
artikliga 27 ette nähtud 
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konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse eeskirjadega.

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
avaliku sektori hankijad erilist tähelepanu 
kriteeriumidele, mis käsitlevad pakkujate 
suutlikkust ja kogemusi teadus- ja 
arendustegevuse ja innovatiivsete 
lahenduste väljatöötamise valdkonnas. 
Nad võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 64 kohaselt.

Ainult sellised ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal teinud vastava 
ettepaneku, võivad esitada teadus- ja 
arendusprojekte eesmärgiga katta avaliku 
sektori hankija kindlaks tehtud vajadusi, 
mille jaoks olemasolevad lahendused ei 
sobi. Hankeleping sõlmitakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas artikli 66 lõike 1 
punktiga a, mis on pakkumuste hindamise 
ainus kriteerium.

4. Partnerluse struktuur ning eelkõige 
selle eri etappide kestus ja maksumus 
peegeldavad kavandatava lahenduse 
uuenduslikkust ning turul seni 
kättesaamatu innovatiivse lahenduse 
väljatöötamiseks vajalikke teadus- ja 
innovatsioonitegevuse etappe. 
Innovatsioonitegevuse tulemuseks oleva 
asja, teenuse või ehitustöö ostmist 
käsitleva lepingu maksumus ja kestus 
peaks jääma mõistlikkuse piiridesse, 
võttes arvesse kulude, sealhulgas 
innovatiivse lahenduse väljatöötamisega 
kaasnevate kulude hüvitamise ning 
piisava kasumi teenimise vajadust. 

Avaliku sektori hankijad peavad 
innovatsioonipartnerlusi kasutama viisil, 
mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Innovatsioonipartnerlus

1. Innovatsioonipartnerluse puhul võib 
iga ettevõtja esitada hanketeate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse 
eesmärgiga luua struktureeritud 
partnerlus innovatiivsete asjade, teenuste 
või ehitustööde väljatöötamiseks ning 
hilisemaks müügiks, tingimusel et 
ettevõtja täidab kokkulepitud tingimusi 
seoses lepingu täitmise kvaliteedi ja 
kuludega.
2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija iga etapi järel otsustada 
partnerluse lõpetada ning algatada 
ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et avaliku 
sektori hankija on omandanud 
asjaomased intellektuaalomandi õigused.

3. Leping sõlmitakse kooskõlas artikliga 
27 ette nähtud konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse 
eeskirjadega.

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
avaliku sektori hankijad erilist tähelepanu 
kriteeriumidele, mis käsitlevad pakkujate 
suutlikkust ja kogemusi teadus- ja 
arendustegevuse ja innovatiivsete 
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lahenduste väljatöötamise valdkonnas. 
Nad võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 64 kohaselt.

Ainult sellised ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal teinud vastava 
ettepaneku, võivad esitada teadus- ja 
arendusprojekte eesmärgiga katta avaliku 
sektori hankija kindlaks tehtud vajadusi, 
mille jaoks olemasolevad lahendused ei 
sobi. Hankeleping sõlmitakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas artikli 66 lõike 1 
punktiga a, mis on pakkumuste hindamise 
ainus kriteerium.

4. Partnerluse struktuur ning eelkõige 
selle eri etappide kestus ja maksumus 
peegeldavad kavandatava lahenduse 
uuenduslikkust ning turul seni 
kättesaamatu innovatiivse lahenduse 
väljatöötamiseks vajalikke teadus- ja 
innovatsioonitegevuse etappe.
Innovatsioonitegevuse tulemuseks oleva 
asja, teenuse või ehitustöö ostmist 
käsitleva lepingu maksumus ja kestus 
peaks jääma mõistlikkuse piiridesse, 
võttes arvesse kulude, sealhulgas 
innovatiivse lahenduse väljatöötamisega 
kaasnevate kulude hüvitamise ning 
piisava kasumi teenimise vajadust.

Avaliku sektori hankijad peavad 
innovatsioonipartnerlusi kasutama viisil, 
mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada hanketeate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse 
eesmärgiga luua struktureeritud partnerlus 
innovatiivsete asjade, teenuste või 
ehitustööde väljatöötamiseks ning 
hilisemaks müügiks, tingimusel et ettevõtja 
täidab kokkulepitud tingimusi seoses 
lepingu täitmise kvaliteedi ja kuludega.

1. Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada hanketeate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse 
eesmärgiga luua struktureeritud partnerlus 
innovatiivsete asjade, teenuste või 
ehitustööde väljatöötamiseks ning 
hilisemaks müügiks, tingimusel et ettevõtja 
täidab kokkulepitud tingimusi seoses 
lepingu täitmise kvaliteedi ja kuludega.
Innovatsioonipartnerluse asutamise 
leping sõlmitakse majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
artikli 66 lõike 1 punktiga a, mis on 
pakkumuste hindamise ainus kriteerium.

Or. en

Selgitus

Hankeprotsessi ühtlustamine ning uue innovatsioonipartnerluste menetluse täiustamine.

Muudatusettepanek 778
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 a ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intellektuaalomandi õigusi loovutatakse 
üksnes selleks, et võimaldada avaliku 
sektori hankijal uurida eelmiste etappide 
tulemusi vastavalt partnerluse eesmärgile, 
juhul kui menetluse käigus vahetub 
töövõtja, et piirata nimetatud õiguste 
omandamise ulatust kõrvalejäetud 
ettevõttega seoses.
Intellektuaalomandi õiguse klauslites 
tuleb väga selgelt määratleda kõikide 
asjaomaste poolte õigused ja kohustused.
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Or. fr

Muudatusettepanek 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või
teenuste osutamist. Partnerite jaoks
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija iga etapi järel otsustada 
partnerluse lõpetada ning algatada 
ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et avaliku 
sektori hankija on omandanud asjaomased 
intellektuaalomandi õigused.

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist, teenuste 
osutamist või ehitustööde teostamist.
Partnerlusega kehtestatakse partnerite 
jaoks vahe-eesmärgid ning tasustamine
sobivate osamaksetena. Nende vahe-
eesmärkide alusel võib avaliku sektori 
hankija iga etapi järel otsustada partnerluse 
lõpetada ning algatada ülejäänud etappide 
jaoks uue hankemenetluse, tingimusel et 
avaliku sektori hankija on näidanud 
hankedokumentides, millistel tingimustel 
on tal õigus partnerluse lõpetamist 
kaaluda.

Or. en

Selgitus

Hankeprotsessi ühtlustamine ning innovatsioonipartnerluste menetluse täiustamine.

Muudatusettepanek 780
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
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teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija iga etapi järel otsustada 
partnerluse lõpetada ning algatada 
ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et avaliku 
sektori hankija on omandanud 
asjaomased intellektuaalomandi õigused.

teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija iga etapi järel otsustada 
partnerluse lõpetada ning algatada 
ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse.

Or. en

Selgitus

Tuleks anda selgitusi selle uue menetluse haldamise viisi kohta, et soodustada uuendusi ja 
vältida kellegi jaoks kohandatud valikut: 1 – kuidas hinnata intellektuaalomandi õigusi? (mis 
on kaubandusliku turu maht?; 2 – liiga laialivalguv määratlus; 3 – hankeid sõlmivad 
asutused kaasavad järjest enam (asjatundlikke) eraõiguslikke turuosalisi, selle asemel et 
kasutada asutusesiseseid osakondi; 4 – menetluse määratluse täpsustamiseks; 5 – kellele 
intellektuaalomandi õigused jääksid?

Muudatusettepanek 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Leping sõlmitakse käesoleva lõike 
kohaselt:
Hankedokumentides kirjeldavad avaliku 
sektori hankijad, milliste elementidega on 
määratletud täidetavad miinimumnõuded. 
Kõnealused kirjeldused peavad olema 
piisavalt täpsed, et ettevõtjatel oleks 
võimalik saada teada hanke laad ja ulatus 
ning otsustada, kas taotleda osalemist 
menetluses.
Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või juhul, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega, 30 
päeva alates huvi kinnitamise ettepaneku 
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saatmisest. Esialgsete pakkumuste 
laekumise miinimumtähtaeg on 30 päeva 
alates kutse saatmise kuupäevast.
Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega esialgsete ja kõigi hiljem 
esitatud pakkumuste üle läbirääkimisi 
eesmärgiga kindlustada, et need 
pakkumused vastaksid paremini 
hankedokumentides sätestatud 
pakkumuste hindamise kriteeriumidele.
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 kõrvale jäetud, 
teatatakse kirjalikult mis tahes 
muudatustest teiste hankedokumentide 
tehnilistes kirjeldustes peale nende, 
millega nähakse ette miinimumnõuded, 
võimaldades piisavalt aega, et sellised 
pakkujad saaksid pärast selliste 
muudatuste tegemist pakkumusi muuta ja 
need uuesti esitada.
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.
Miinimumnõuete ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumide üle läbi ei 
räägita.
Pärast pakkumuste esitamistähtaja 
möödumist ja enne nendega tutvumist 
võivad avaliku sektori hankijad näha ette 
mõne pakkumuse hindamise kriteeriumi 
alajaotustega seotud kaalu, mis 
määratletakse eelnevalt vastavalt artikli 
66 lõikele 5, tingimusel et:
- hankedokumentides või hanketeates 
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määratud pakkumuste hindamise 
kriteeriume ei muudeta;
(a) see ei hõlma uusi elemente, mis oleks 
mõjutanud pakkumuste koostamist;
(b) see ei too kaasa diskrimineerimist 
ühegi pakkuja suhtes.
Innovatsioonipartnerluse menetlused 
võivad 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 üheselt 
mõistetavalt ära, kas ta kavatseb seda 
võimalust kasutada.

Or. en

Selgitus

Oluline muudatus innovatsioonipartnerluste kohta, sidudes menetluse võistleva 
läbirääkimistega menetlusega, võimaldades aga samas innovatsioonipartnerluste puhul 
rohkem läbirääkimisvõimalusi, kuna neid on edaspidi uue menetluse alla kuuluvate 
hankeliikide puhul vaja – mis selgitab, miks kohalduvad ainult teatud olulisimad osad artiklist 
27 läbipaistvuse ja õigluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 782
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Leping sõlmitakse kooskõlas artikliga 
27 ette nähtud konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse 
eeskirjadega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
avaliku sektori hankijad erilist tähelepanu 
kriteeriumidele, mis käsitlevad pakkujate
suutlikkust ja kogemusi teadus- ja 
arendustegevuse ja innovatiivsete 
lahenduste väljatöötamise valdkonnas. Nad 
võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 64 kohaselt.

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
avaliku sektori hankijad erilist tähelepanu 
kriteeriumidele, mis käsitlevad taotlejate
suutlikkust teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatiivsete lahenduste väljatöötamise 
valdkonnas. Nad võivad piirata menetluses 
osalema kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 64 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Innovatsioonipartnerluste menetluse täiustamine, muutes selle eelkõige ligipääsetavamaks 
innovatiivsetele VKE-dele.

Muudatusettepanek 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult sellised ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija on nõutud teabe hindamise 
põhjal teinud vastava ettepaneku, võivad 
esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta avaliku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.
Hankeleping sõlmitakse majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
artikli 66 lõike 1 punktiga a, mis on 
pakkumuste hindamise ainus kriteerium.

Ainult sellised ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija on nõutud teabe hindamise 
põhjal teinud vastava ettepaneku, võivad 
esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta avaliku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.

Or. en
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Selgitus

Juba nimetatud eelmistes innovatsioonipartnerlusi puudutavates muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerluse struktuur ning eelkõige selle eri 
etappide kestus ja maksumus peegeldavad 
kavandatava lahenduse uuenduslikkust 
ning turul seni kättesaamatu innovatiivse 
lahenduse väljatöötamiseks vajalikke 
teadus- ja innovatsioonitegevuse etappe. 
Innovatsioonitegevuse tulemuseks oleva
asja, teenuse või ehitustöö ostmist 
käsitleva lepingu maksumus ja kestus 
peaks jääma mõistlikkuse piiridesse, 
võttes arvesse kulude, sealhulgas 
innovatiivse lahenduse väljatöötamisega 
kaasnevate kulude hüvitamise ning 
piisava kasumi teenimise vajadust.

Avaliku sektori hankija tagab, et
partnerluse struktuur ning eelkõige selle eri 
etappide kestus ja maksumus peegeldavad 
kavandatava lahenduse uuenduslikkust 
ning turul seni kättesaamatu innovatiivse 
lahenduse väljatöötamiseks vajalikke 
teadus- ja innovatsioonitegevuse etappe. 
Asjade, teenuste või ehitustööde 
hinnanguline maksumus ei tohi olla 
ebaproportsionaalne nende 
väljatöötamiseks vajaliku investeeringu 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et innovatsioonipartnerluste kasutamine oleks selle 
uue menetluse peaeesmärgi seisukohast asjakohane ning et nendega saavutataks hea hinna ja 
kvaliteedi suhe.

Muudatusettepanek 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
innovatsioonipartnerlusi kasutama viisil, 

välja jäetud
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mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Or. en

Selgitus

Juba hõlmatud eelmises innovatsioonipartnerlusi puudutavas muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Teenusevautšeri süsteem

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 
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 
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mitte kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 788
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel.

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel.
Avaliku sektori hankijal on keelatud 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimisi üksnes teenuste hinna üle 
peetavate läbirääkimiste puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel.

1. Lõigetes 2–5 osutatud erijuhtudel ja -
asjaoludel võivad liikmesriigid ette näha, 
et avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel.
Teistel juhtudel ei ole selle menetluse 
kasutamine lubatud.

Or. en
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Selgitus

Hankeprotsessi ühtlustamine.

Muudatusettepanek 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel.

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel, kui 
hanke summa on alla 500 000 euro 
ehitustööde hangete puhul ja alla 
100 000 euro teenuste hangete puhul.

Or. it

Muudatusettepanek 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse võib ehitustööde, asjade ja 
teenuste riigihankelepingute sõlmimiseks 
ette näha järgmistel juhtudel:

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetlust võib ehitustööde, asjade ja 
teenuste riigihankelepingute sõlmimiseks 
kasutada järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Hankeprotsessi ühtlustamine.
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Muudatusettepanek 792
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud, piiratud või eelnevalt 
väljakuulutatud läbirääkimistega
hankemenetluse käigus ei ole esitatud ühtki 
pakkumust või nõuetele vastavat 
pakkumust või ühtki osalemistaotlust, kui 
lepingu algtingimusi sellega ei muudeta.

Or. en

Selgitus

Väga ülemääraselt bürokraatlik; muudatuse mõte on lihtsustada, et suurendada kulutasuvust.

Muudatusettepanek 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta;

Or. de
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Selgitus

Ebaselgelt määratletud aruandekohustus, eelkõige koos vaid ühe riikliku keskasutuse 
nõudega, põhjustab avaliku sektori hankijale tarbetut bürokraatiat ja ebaproportsionaalset 
aruandekohustust.

Muudatusettepanek 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või pädeva riikliku asutuse
taotlusel esitatakse komisjonile või 
kõnealusele asutusele asjakohane aruanne.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklile 84 pakutavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 795
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega ei muudeta.
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riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

Or. it

Muudatusettepanek 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta.
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Or. de

Muudatusettepanek 798
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni taotlusel esitatakse komisjonile 
asjakohane aruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui hanke eesmärgiks on kunstiteose 
loomine või tellimine;

(b) kui kunstilistel põhjustel saab sõlmida 
lepingu ainult ühe konkreetse ettevõtjaga;

Or. en

Selgitus

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluse kasutamise piiramine ainult kunstiteostega 
näib olevat liiga kitsapiiriline lähenemine. Asjaomane riigihange ei pruugi osutada 
kunstiteosele, kuid olla ilma kahtluseta kunstilist laadi (nt kunstiline esinemine, kontsert).

Muudatusettepanek 800
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 801
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine tehnilistel või 
õiguslikel põhjustel;

Or. en

Muudatusettepanek 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine tehnilistel või 
õiguslikel põhjustel;

Or. en

Muudatusettepanek 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine tehnilistel või 
õiguslikel põhjustel;

Or. de

Selgitus

Selle täiendusega hõlmatakse ka juhtumid, kus avaliku sektori hankija vajab ehitist ainult 
kindlas kohas ja omanik müüb ainult siis, kui ta saab ka ehituslepingu.

Muudatusettepanek 804
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine õiguslikel või
tehnilistel põhjustel;

Or. de

Muudatusettepanek 805
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) muude ainuõiguste kaitse. iii) muude ainuõiguste kaitse, sh 
kinnisvara asukoha eelisõigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit kohaldatakse ainult juhul, kui 
puudub mõistlik alternatiiv ning
konkurentsi puudumine ei tulene 
hankekriteeriumide kunstlikust 
kitsendamisest;

Seda erandit kohaldatakse ainult juhul, kui 
konkurentsi puudumine ei tulene 
hankekriteeriumide kunstlikust 
kitsendamisest;

Or. de

Muudatusettepanek 807
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit kohaldatakse ainult juhul, kui 
puudub mõistlik alternatiiv ning
konkurentsi puudumine ei tulene 
hankekriteeriumide kunstlikust 
kitsendamisest;

Seda erandit kohaldatakse ainult juhul, kui 
konkurentsi puudumine ei tulene 
hankekriteeriumide kunstlikust 
kitsendamisest;

Or. de

Muudatusettepanek 808
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
avaliku sektori hankija jaoks 
ettenägematu kiireloomulisuse tõttu ei ole 
avatud, piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 
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esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

Or. en

Muudatusettepanek 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

Or. en

Selgitus

Kiireloomulisus ei tohiks olla piiratud ainult vääramatu jõu olukorraga.

Muudatusettepanek 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud 
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
avaliku sektori hankija jaoks 
ettenägematutest sündmustest tingitud
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
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esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

Or. en

Selgitus

Hankeprotsessi ühtlustamine.

Muudatusettepanek 811
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud 
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
avaliku sektori hankija jaoks 
ettenägematutest sündmustest tingitud 
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

Or. de

Muudatusettepanek 812
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Kui ettevõtja teeb avaliku sektori 
hankijale ettepaneku 
innovatsioonipartnerluse loomiseks, mille 
eesmärk on luua struktureeritud 
partnerlus innovatiivsete toodete, teenuste 
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või ehitustööde väljatöötamiseks ning 
selle tulemusel saadud asjade, teenuste 
või ehitustööde hilisemaks müügiks, 
tingimusel et need vastavad lepingu 
täitmise kvaliteedile ja kuludele.

Or. fr

Muudatusettepanek 813
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on ebakorrektne või vastuvõetamatu või (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui lepingud käsitlevad esialgse tarnija 
lisatarneid, mis on mõeldud tavaliste 
toodete või seadmete osaliseks 
asendamiseks või olemasolevate toodete 
või seadmete täiendamiseks, kui tarnija 
vahetamine sunniks avaliku sektori 
hankijat hankima teistsuguste tehniliste 
omadustega materjali, mis tooks kaasa 
ühildamatuse või ebaproportsionaalsed 
tehnilised raskused käitamisel ja 
hooldamisel; selliste lepingute ja samuti 
uuendatavate lepingute kehtivusaeg ei tohi 
üldreeglina olla pikem kui kolm aastat;

(b) kui lepingud käsitlevad esialgse tarnija 
lisatarneid, mis on mõeldud tavaliste 
toodete või seadmete osaliseks 
asendamiseks või olemasolevate toodete 
või seadmete täiendamiseks, kui tarnija 
vahetamine sunniks avaliku sektori 
hankijat hankima teistsuguste tehniliste 
omadustega materjali, mis tooks kaasa 
ühildamatuse või ebaproportsionaalsed 
tehnilised raskused käitamisel ja 
hooldamisel; selliste lepingute ja samuti 
uuendatavate lepingute kehtivusaeg ei tohi 
üldreeglina olla pikem kui neli aastat;

Or. en
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Muudatusettepanek 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse võib ette näha teenuste 
riigihankelepingute puhul: kui asjaomase 
lepingu aluseks on käesoleva direktiivi 
sätete kohaselt korraldatud ideekonkurss 
ning kohaldatavate eeskirjade järgi tuleb 
leping sõlmida ideekonkursi võitjaga või 
ühega võitjatest; viimasel juhul peetakse 
läbirääkimisi konkursi kõigi võitjatega.

4. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlust võib kasutada teenuste 
riigihankelepingute puhul: kui asjaomase 
lepingu aluseks on käesoleva direktiivi 
sätete kohaselt korraldatud ideekonkurss 
ning kohaldatavate eeskirjade järgi tuleb 
leping sõlmida ideekonkursi võitjaga või 
ühega võitjatest; viimasel juhul peetakse 
läbirääkimisi konkursi kõigi võitjatega.

Or. en

Selgitus

Läbirääkimistega menetlus on menetlus, mida kasutatakse, mitte ainult ei nähta ette.

Muudatusettepanek 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse võib ette näha selliste 
uute ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või 
teenuste kordamises, mille kohta samad 
avaliku sektori hankijad on ettevõtjaga 
esialgse lepingu sõlminud, tingimusel, et 
need ehitustööd või teenused vastavad 
artikli 24 lõike 1 kohaselt valitud 
menetluse alusel sõlmitud esialgse lepingu 
esemeks olevale põhiprojektile. 
Põhiprojektis mainitakse võimalike 

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlust võib kasutada selliste 
uute ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või 
teenuste kordamises, mille kohta samad 
avaliku sektori hankijad on ettevõtjaga 
esialgse lepingu sõlminud, tingimusel, et 
need ehitustööd või teenused vastavad 
artikli 24 lõike 1 kohaselt valitud 
menetluse alusel sõlmitud esialgse lepingu 
esemeks olevale põhiprojektile. 
Põhiprojektis mainitakse võimalike 
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täiendavate ehitustööde või teenuste ulatust 
ning nende suhtes lepingu sõlmimise 
tingimusi.

täiendavate ehitustööde või teenuste ulatust 
ning nende suhtes lepingu sõlmimise 
tingimusi.

Or. en

Selgitus

Sama.

Muudatusettepanek 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse võib ette näha selliste uute 
ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või
teenuste kordamises, mille kohta samad 
avaliku sektori hankijad on ettevõtjaga 
esialgse lepingu sõlminud, tingimusel, et 
need ehitustööd või teenused vastavad 
artikli 24 lõike 1 kohaselt valitud 
menetluse alusel sõlmitud esialgse lepingu 
esemeks olevale põhiprojektile. 
Põhiprojektis mainitakse võimalike 
täiendavate ehitustööde või teenuste ulatust 
ning nende suhtes lepingu sõlmimise 
tingimusi.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse võib ette näha selliste uute 
teenuste puhul, mis seisnevad samalaadsete 
teenuste kordamises, mille kohta samad 
avaliku sektori hankijad on ettevõtjaga 
esialgse lepingu sõlminud, tingimusel, et 
need teenused vastavad artikli 24 lõike 1 
kohaselt valitud menetluse alusel sõlmitud 
esialgse lepingu esemeks olevale 
põhiprojektile. Põhiprojektis mainitakse 
võimalike täiendavate teenuste ulatust ning 
nende suhtes lepingu sõlmimise tingimusi.

Or. it

Muudatusettepanek 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Niipea, kui esialgse projekti kohta on 
hankemenetlus välja kuulutatud, teatatakse 
kõnealuse menetluse kasutamise 
võimalusest ning avaliku sektori hankijad 
võtavad artikli 4 kohaldamisel arvesse 
järgnevate ehitustööde või teenuste 
hinnangulist kogumaksumust.

Niipea, kui esialgse projekti kohta on 
hankemenetlus välja kuulutatud, teatatakse 
kõnealuse menetluse kasutamise 
võimalusest ning avaliku sektori hankijad 
võtavad artikli 4 kohaldamisel arvesse 
järgnevate teenuste hinnangulist 
kogumaksumust.

Or. it

Muudatusettepanek 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda menetlust võib kasutada üksnes 
kolme aasta jooksul pärast esialgse lepingu 
sõlmimist.

Seda menetlust võib kasutada üksnes kahe
aasta jooksul pärast esialgse lepingu 
sõlmimist.

Or. it

Muudatusettepanek 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Avaliku sektori hankija võib 
kombineerida konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse ja 
avatud hankemenetluse elemente. 

Or. de
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Selgitus

Tuleb anda võimalus üheastmelise hankemenetluse läbiviimiseks. Avaliku sektori hankijale, 
kes saaks nii kombineerida konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja avatud 
hankemenetluse elemente, annaks see suurema paindlikkuse. Sellise üheastmelise 
hankemenetluse korral peaks avaliku sektori hankijal olema võimalus sarnaselt avatud 
hankemenetlusega kohe pakkujate pakkumusi saada ning nende pakkumuste üle läbirääkimisi 
pidada.

Muudatusettepanek 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetlust võib kasutada juhul, kui 
avaliku sektori hankija on seisukohal, et 
leping tuleks sõlmida avaliku sektori 
välise avalike teenuste osutajaga 
eesmärgiga tõhustada:
i) avaliku sektori töötajate integratsiooni 
erasektoris või
ii) pakkujate mitmekesisust asjaomase 
riigihankega kaetud turul.
Käesolevat erandit kohaldatakse ainult 
juhul, kui leping sõlmitakse:
i) üksusega, mis ootab avaliku sektori 
väliseks avalike teenuste osutajaks 
saamist hetkel, mil asjaomased isikud on 
lahkunud oma avaliku sektori 
ametikohtadelt ja üksus on alustanud 
teenuste osutamist või
ii) kolme aasta jooksul alates kuupäevast, 
mil avaliku sektori väline avalike teenuste 
osutaja alustab mis tahes teenuste 
osutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 822
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui avaliku sektori hankija otsustab 
käesoleva artikli alusel kasutada 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetlust, esitab ta artiklis 84 osutatud 
järelevalveasutusele üksikasjaliku 
aruande, milles ta põhjendab seda valikut 
ja millele on lisatud hankedokumendid ja 
nendega seonduvad andmed, ning juhul, 
kui ta soovib kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetlust lõike 2 
punkti a alusel, eelneva hankemenetluse 
hankedokumendid.

Or. it

Muudatusettepanek 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa nelja 
aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 824
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa nelja
aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa kuut
aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.
Hooldust puudutava raamlepingu tähtaeg 
oleneb tööde või asjade olelusringist.

Or. en

Selgitus

Et lahendada probleeme näiteks liftide hoolduslepingute puhul.

Muudatusettepanek 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
nelja aastat, välja arvatud nõuetekohaselt
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
nelja aastat, välja arvatud juhul, kui 
teenuse eseme olelusring on pikem kui 
neli aastat või kui selle tähtaja ületamine 
on põhjendatud ettevõtjate vajadusega 
teha investeeringuid, mille 
amortisatsiooniaeg on pikem kui neli 
aastat, või kui nad on seotud töötajate 
värbamisega, kes suudavad teenuseid 
pakkuda, või oma töötajate koolitamisega, 
et nad oleksid suutelised teenuseid 
pakkuma.

Or. fr

Muudatusettepanek 826
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa nelja
aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on
eelkõige seotud raamlepingu esemega.

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa kahte
aastat, ent võib nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel nõuetekohase 
põhjendusega kesta neli aastat või kauem, 
eelkõige seoses raamlepingu esemega.

Or. es

Muudatusettepanek 827
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste raamlepingute puhul võib 
raamlepingu tähtaeg ületada nelja aastat, 
kui seda nõuavad lõppkasutaja huvi, 
investeeringute laad või muud teenuse 
laadiga seotud aspektid.

Or. en

Muudatusettepanek 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raamlepingul põhinevad 
hankelepingud sõlmitakse käesolevas 
lõikes ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
menetluste kohaselt.

välja jäetud

Kõnealuseid menetlusi võib kohaldada 
ainult hanke väljakuulutamise teates või 
huvi kinnitamise ettepanekus vastaval 
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eesmärgil kindlaks määratud avaliku 
sektori hankijate ja algselt raamlepingu 
pooleks olnud ettevõtjate vaheliste 
lepingute puhul.
Raamlepingul põhinevates lepingutes ei 
tohi ühelgi juhul asjaomases 
raamlepingus sätestatud tingimusi 
oluliselt muuta, eriti lõikes 3 osutatud 
juhul.
Avaliku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 829
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kasutamisvõimalusega 
avaliku sektori hankijateringi 
laiendamine on erandkorras lubatav, kui 
on täidetud järgnevad tingimused:
(a) raamlepingu on sõlminud keskne 
avaliku sektori hankija;

(b) laiendamisvõimalus oli esialgses teates 
selgelt ette nähtud;
(c) laienemisraamistik on selgete 
kriteeriumide alusel kindlaksmääratav;
(d) laienemine põhineb konsensusel.

Or. de
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Muudatusettepanek 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Avaliku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi, ning peavad põhjendama 
hankedokumentides sätestatud tingimusi, 
mis viitavad nendele eeldustele, ning 
tagama nende selge tõlgendamise.

Or. es

Muudatusettepanek 831
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Avaliku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi, ning peavad põhjendama 
hankedokumentides sätestatud tingimusi, 
mis viitavad nendele eeldustele, ning 
tagama nende selge tõlgendamise.

Or. es

Muudatusettepanek 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raamlepingu sõlmimise korral ühe 
ettevõtjaga võetakse sellel raamlepingul 
põhinevate hankelepingute sõlmimise 
aluseks raamlepingus sätestatud 
tingimused.

välja jäetud

Kõnealuste lepingute sõlmimisel võivad 
avaliku sektori hankijad raamlepingu 
ettevõtjast osapoolega kirjalikult nõu 
pidada, paludes tal vajaduse korral oma 
pakkumust täiendada.

Or. en

Muudatusettepanek 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui raamleping sõlmitakse enam kui 
ühe ettevõtjaga, võib seda täita ühel 
järgmisel viisil:

välja jäetud

(a) raamlepingu tingimuste alusel ilma 
hanget uuesti välja kuulutamata, kui 
lepingus on sätestatud kõik asjaomaste 
ehitustööde tegemise, teenuste osutamise 
ja asjade tarnimise tingimused ning 
objektiivsed tingimused, mille alusel on 
võimalik otsustada, milline raamlepingu 
pooleks olev ettevõtja vastavat lepingut 
täidab; Viimasena osutatud tingimused
esitatakse hankedokumentides;
(b) kui raamlepingus ei ole sätestatud 
ehitustööde tegemise, teenuste osutamise 
ja asjade tarnimise kõiki tingimusi, 
raamlepingu poolteks olevate ettevõtjate 
seas uue hanke väljakuulutamisega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) osaliselt ilma uut hanget välja 
kuulutamata kooskõlas punktiga a, kui 
raamleping näeb ette kõik asjaomaste 
ehitustööde teostamist, teenuste osutamist 
ja asjade tarnimist reguleerivad 
tingimused; ning osaliselt raamlepingu 
poolteks olevate ettevõtjate seas uue 
hanke väljakuulutamisega kooskõlas 
punktiga b, olenemata sellest, kas 
raamleping näeb ette kõik asjaomaste 
ehitustööde teostamist, teenuste osutamist 
ja asjade tarnimist reguleerivad 
tingimused.
Raamlepingut võib käesoleva punkti 
kohaselt täita ainult juhul, kui avaliku 
sektori hankija on sätestanud selle 
võimaluse hankedokumentides. Kui kõik 
asjaomaste ehitustööde teostamist, asjade 
tarnimist või teenuste osutamist 
reguleerivad tingimused on raamlepingus 
sätestatud, tehakse konkreetsete 
ehitustööde, asjade või teenuste valik 
pärast uue hanke väljakuulutamist või 
vahetult raamlepingus sätestatud 
tingimustel lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumidest, mis nähakse ette 
raamlepingu kirjeldustes. Raamlepingu 
kirjeldustes sätestatakse ka, milliste 
tingimuste osas võib kuulutada välja uue 
hanke.

Or. en

Selgitus

Muudatus raamlepingute eeskirjade vajalik kohandamine vältimaks kahjulikku mõju 
innovatiivsete avaliku sektori hankijate olemasolevatele süsteemidele.
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Muudatusettepanek 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 punktis b osutatud hange 
lähtub samadest tingimustest, mida 
kohaldatakse raamlepingu sõlmimise 
puhul, ning vajaduse korral täpsemalt 
määratletud tingimustest ning 
asjakohasuse korral ka muudest 
raamlepingu kirjeldustes nimetatud 
tingimustest kooskõlas järgmise 
menetlusega:

välja jäetud

(a) iga sõlmitava lepingu puhul peavad 
avaliku sektori hankijad kirjalikult nõu 
lepingut täita suutvate ettevõtjatega;
(b) avaliku sektori hankijad määravad 
piisavalt pika tähtaja, mis võimaldab iga 
konkreetse lepinguga seoses pakkumusi 
esitada, ning arvestavad seejuures selliste 
teguritega, nagu lepingu eseme keerukus 
ja pakkumuste saatmiseks vajalik aeg;
(c) pakkumused esitatakse kirjalikult ning 
neid ei avata kuni ettenähtud tähtaja 
möödumiseni;
(d) avaliku sektori hankijad sõlmivad 
lepingu pakkujaga, kes on raamlepingu 
kirjeldustes kehtestatud 
hindamiskriteeriumide põhjal esitanud 
parima pakkumuse.

Or. en

Muudatusettepanek 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku sektori hankijad määravad 
piisavalt pika tähtaja, mis võimaldab iga 
konkreetse lepinguga seoses pakkumusi 
esitada, ning arvestavad seejuures selliste 
teguritega, nagu lepingu eseme keerukus ja 
pakkumuste saatmiseks vajalik aeg;

(b) avaliku sektori hankijad määravad 
piisavalt pika tähtaja, mis võimaldab iga 
konkreetse lepinguga seoses pakkumusi 
esitada, ning arvestavad seejuures selliste 
teguritega, nagu lepingu eseme keerukus ja 
pakkumuste saatmiseks vajalik aeg; Kui 
pakkumuse esitamiseks on vaja külastada 
mitut rajatist, peab tähtaeg peab olema 
pikem kui viisteist tööpäeva;

Or. es

Muudatusettepanek 837
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku sektori hankijad määravad 
piisavalt pika tähtaja, mis võimaldab iga 
konkreetse lepinguga seoses pakkumusi 
esitada, ning arvestavad seejuures selliste 
teguritega, nagu lepingu eseme keerukus ja 
pakkumuste saatmiseks vajalik aeg;

(b) avaliku sektori hankijad määravad 
piisavalt pika tähtaja, mis võimaldab iga 
konkreetse lepinguga seoses pakkumusi 
esitada, ning arvestavad seejuures selliste 
teguritega, nagu lepingu eseme keerukus ja 
pakkumuste saatmiseks vajalik aeg; Kui 
pakkumuse esitamiseks on vaja külastada 
mitut rajatist, peab tähtaeg peab olema 
pikem kui viisteist tööpäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Hankijad võtavad arvesse tööõiguse 



AM\908712ET.doc 45/166 PE492.859v01-00

ET

täitmist teenustehangetes, kus toimub 
töötajate asendamine ja mis on ettenähtud 
tööjõumahukateks peetavate ja vähese 
lisandväärtusega majandussektorite 
ettevõtetele, pidades ebaharilikeks või 
ebaproportsionaalseteks kõiki pakkumusi, 
kus pakkumuse hind on madalam 
vastavatest tööjõukuludest ja nende 
sisemistest kuludest, mis on kindlaks 
määratud kollektiivlepingutes, või 
tööõiguses kehtestatud alammääradest.

Or. es

Muudatusettepanek 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Avaliku sektori hankijatel on 
võimalus lisada raamlepingusse lepingu 
kehtivusaja vältel uusi ettevõtjaid 
tingimusel, et need ettevõtjad vastavad 
kõigile käesolevas artiklis sätestatud 
kriteeriumidele ning et neid lepingu 
sõlmimise ajal veel ei eksisteerinud. 
Avaliku sektori hankijatel on võimalus 
eemaldada raamlepingust lepingu 
kehtivusaja vältel ettevõtjaid, kui ettevõtjal 
on esinenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi lepingu sisulise nõude 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tavapäraste hangete puhul, mis sellisel 
kujul, nagu neid üldiselt turul pakutakse, 
vastavad avaliku sektori hankijate nõuetele, 
võivad avaliku sektori hankijad kasutada 
dünaamilist hankesüsteemi. Dünaamiline 
hankesüsteem on täielikult elektrooniline 
protsess, mis on algusest lõpuni avatud 
kõigile valikukriteeriumidele vastavatele 
ettevõtjatele.

1. Hangete puhul, mis käsitlevad 
tavapäraseid standardkaupu või 
teenuseid, mis sellisel kujul, nagu neid 
üldiselt turul pakutakse, vastavad avaliku 
sektori hankijate nõuetele, võivad avaliku 
sektori hankijad kasutada dünaamilist 
hankesüsteemi. Dünaamiline hankesüsteem 
on täielikult elektrooniline protsess, mis on 
algusest lõpuni avatud kõigile 
valikukriteeriumidele vastavatele 
ettevõtjatele.

Or. de

Muudatusettepanek 841
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tavapäraste hangete puhul, mis sellisel 
kujul, nagu neid üldiselt turul pakutakse, 
vastavad avaliku sektori hankijate nõuetele, 
võivad avaliku sektori hankijad kasutada 
dünaamilist hankesüsteemi. Dünaamiline 
hankesüsteem on täielikult elektrooniline 
protsess, mis on algusest lõpuni avatud 
kõigile valikukriteeriumidele vastavatele 
ettevõtjatele.

1. Tavapäraste hangete puhul, mis sellisel 
kujul, nagu neid üldiselt turul pakutakse, 
ning rohkem või vähem standardiseeritud 
kvaliteediga, vastavad avaliku sektori 
hankijate nõuetele, võivad avaliku sektori 
hankijad kasutada dünaamilist 
hankesüsteemi. Seda süsteemi ei tohi 
kasutada teenuste ostmisel ega keerukate 
või ebastandardsete toodete ostmisel.
Dünaamiline hankesüsteem on täielikult 
elektrooniline protsess, mis on algusest 
lõpuni avatud kõigile valikukriteeriumidele 
vastavatele ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 842
Othmar Karas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingute sõlmimiseks dünaamilise 
hankesüsteemi alusel järgivad avaliku 
sektori hankijad piiratud hankemenetluse 
eeskirju. Süsteemiga võivad liituda kõik 
valikukriteeriumidele vastavad taotlejad; 
süsteemiga liituvate taotlejate arvu artikli 
64 alusel ei piirata. Kogu dünaamilise 
hankesüsteemiga seotud teabevahetus 
toimub ainult elektrooniliste vahendite abil 
kooskõlas artikli 19 lõigetega 2–6.

2. Lepingute sõlmimiseks dünaamilise 
hankesüsteemi alusel järgivad avaliku 
sektori hankijad üldjuhul piiratud 
hankemenetluse eeskirju. Süsteemiga 
võivad liituda kõik valikukriteeriumidele 
vastavad taotlejad; süsteemiga liituvate 
taotlejate arvu artikli 64 alusel ei piirata. 
Kogu dünaamilise hankesüsteemiga seotud 
teabevahetus toimub ainult elektrooniliste 
vahendite abil kooskõlas artikli 19 
lõigetega 2–6.

Or. de

Muudatusettepanek 843
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hanget välja kuulutades selgelt 
märkima, et kasutusel on dünaamiline
hankesüsteem;

(a) hanget välja kuulutades dünaamilisest 
hankesüsteemist teavitama ja 
hankemenetluse kulgu kirjeldama; 

Or. de

Muudatusettepanek 844
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osutama kirjeldustes vähemalt 
kõnealuse süsteemi alusel kavandatavate 
hangete olemusele ning hinnangulisele 

(b) osutama dünaamilise hankesüsteemi 
tingimustes vähemalt kõnealuse süsteemi 
alusel kavandatavate hangete olemusele 
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kogusele, samuti vajalikule teabele 
hankesüsteemi, kasutatavate elektrooniliste 
seadmete ning tehniliste ühenduste ja 
kirjelduste kohta;

ning hinnangulisele kogusele, samuti 
vajalikule teabele hankesüsteemi, 
kasutatavate elektrooniliste seadmete ning 
tehniliste ühenduste ja kirjelduste kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 845
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võimaldavad 
kõigil ettevõtjatel kogu dünaamilise 
hankesüsteemi kasutusaja jooksul esitada 
taotlusi süsteemiga liitumiseks lõikes 2 
nimetatud tingimuste kohaselt. Avaliku 
sektori hankijad annavad taotlustele 
valikukriteeriumide alusel hinnangu 10 
tööpäeva jooksul alates taotluste 
laekumisest.

Avaliku sektori hankijad võimaldavad 
kõigil ettevõtjatel kogu dünaamilise 
hankesüsteemi kasutusaja jooksul esitada 
taotlusi süsteemiga liitumiseks lõikes 2 
nimetatud tingimuste kohaselt. Avaliku 
sektori hankijad annavad taotlustele 
valikukriteeriumide alusel hinnangu 21 
kalendripäeva või ühe tööandja poolt 
kindlaksmääratud mõistliku tähtaja
jooksul alates taotluste laekumisest.

Or. de

Muudatusettepanek 846
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avaliku sektori hankijad näitavad hanget 
välja kuulutades ära dünaamilise 
hankesüsteemi kasutusaja. Nad teavitavad 
komisjoni kasutusaja mis tahes 
muutusest, kasutades järgmisi 
standardvorme:

6. Avaliku sektori hankijad näitavad hanget 
välja kuulutades ära dünaamilise 
hankesüsteemi kasutusaja.

Or. nl
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Põhjendus

Euroopa Komisjon kehtestab aruandluskohustuse, mis näeb ette avaliku sektori hankijate 
halduskoormuse ja mille tulemusena kehtestatakse üksikasjalik riigihankeseadus.

Muudatusettepanek 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avaliku sektori hankijad näitavad hanget 
välja kuulutades ära dünaamilise 
hankesüsteemi kasutusaja. Nad teavitavad 
komisjoni kasutusaja mis tahes 
muutusest, kasutades järgmisi 
standardvorme:

6. Avaliku sektori hankijad näitavad hanget 
välja kuulutades ära dünaamilise 
hankesüsteemi kasutusaja.

Or. en

Muudatusettepanek 848
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dünaamilise hankesüsteemi esialgseks 
väljakuulutamiseks kasutatud vorm, kui 
kasutusaega muudetakse süsteemi 
kehtivust lõpetamata;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 849
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dünaamilise hankesüsteemi esialgseks 
väljakuulutamiseks kasutatud vorm, kui 
kasutusaega muudetakse süsteemi 
kehtivust lõpetamata;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 850
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 48 osutatud lepingu sõlmimise 
teade, kui süsteemi kehtivus lõpetatakse.

välja jätta

Or. nl

Muudatusettepanek 851
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 48 osutatud lepingu sõlmimise 
teade, kui süsteemi kehtivus lõpetatakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 852
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Huvitatud ettevõtjatelt või dünaamilise 
hankesüsteemi osapooltelt ei tohi nõuda 
tasu.

7. Huvitatud ettevõtjatelt või dünaamilise 
hankesüsteemi osapooltelt ei tohi nõuda 
hankemenetluse jooksul tasu.

Or. de

Muudatusettepanek 853
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Ainult standarditud teenuste või asjade 
ostmisel võivad avaliku sektori hankijad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute, madalamate hindadega
ja/või pakkumuse teatavate osadega seotud 
uute väärtuste esitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindadega ja/või 
pakkumuse teatavate osadega seotud uute 
väärtuste esitamisel. Elektroonilise oksjoni 
kasutusala on piiratud täielikult 
standarditud tarnete ja teenustega.

Or. de
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Muudatusettepanek 855
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad 
standarditud kaupade puhul kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindadega ja/või 
pakkumuse teatavate osadega seotud uute 
väärtuste esitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindadega ja/või 
pakkumuse teatavate osadega seotud uute 
väärtuste esitamisel. Elektroonilisi 
oksjoneid võib kasutada ainult turul 
üldiselt rohkem või vähem standarditud 
kvaliteediga pakutavate kaupade 
tavapäraste hangete puhul. Neid ei tohi 
kasutada teenuste ostmisel ega keerukate 
või standardimata toodete ostmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad üksnes 
standarditud kaupade ostmiseks kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindadega ja/või 
pakkumuse teatavate osadega seotud uute 
väärtuste esitamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad täielikult 
standarditud tarnete ja teenuste jaoks 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute, madalamate hindadega
ja/või pakkumuse teatavate osadega seotud 
uute väärtuste esitamisel.

Or. de

Selgitus

Täielikult standarditud tarnete ja teenuste jaoks võivad elektroonilised oksjonid olla 
mõttekad, seevastu keeruliste hangete puhul üldiselt sobimatud või isegi kahjulikud. 
Struktuuriliselt pole nad sobilikud ehitushangete jaoks.

Muudatusettepanek 859
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad 
standarditud kaupade puhul kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindadega ja/või 
pakkumuse teatavate osadega seotud uute 
väärtuste esitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Käesolevat artiklit ei kohaldata 
ehitustööde riigihankelepingute ning 
arhitektuuri- ja inseneriteenuste lepingute 
suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hankeleping sõlmitakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel, lisatakse kutsele asjakohase 
pakkuja pakkumuse täieliku hindamise 
tulemused, mis on saadud artikli 66 lõike 5 
esimeses lõigus sätestatud osakaalu põhjal.

Kutsele lisatakse asjakohase pakkuja 
pakkumuse täieliku hindamise tulemused, 
mis on saadud artikli 66 lõike 5 esimeses 
lõigus sätestatud osakaalu põhjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad teha elektrooniliste 
kataloogide kasutamise teatavat liiki 
hangete puhul kohustuslikuks.

Liikmesriigid võivad teenuste ja asjade 
hangete puhul ette näha elektrooniliste 
kataloogide kasutamise. Käesolevat artiklit 
ei kohaldata ehitustööde riigihangete ning 
arhitektuuri- ja inseneriteenuste lepingute 
suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 863
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
E-riigihangete keskne veebilehekülg

Avaliku sektori hankijad saavad 
läbipaistvuse eesmärgil avaldada 
teostatud töid ja teisi teenuseid selleks 
loodud kesksel veebileheküljel, kus 
näidatakse summasid, koguseid jms 
selleks, et teised avaliku sektori hankijad 
saaksid võrrelda, mis tasusid on 
samalaadsete tööde eest makstud jne, ning 
saavad oma esitatavad riigihankelepingud 
vastavalt sellele kohandada. Nii saab 
kulusid kärpida ja saab ülevaate 
riigihankelepingute hindade vahelisest 
suurtest erinevustest. See võimaldab ka 
pettusi lihtsamalt avastada.

Or. nl
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Muudatusettepanek 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad osta 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid keskselt 
hankijalt või keskse hankija kaudu.

1. Liikmesriigid võivad sätestada, et
avaliku sektori hankijad võivad osta 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid keskselt 
hankijalt või keskse hankija kaudu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus lubada avaliku sektori hankijatel kasutada keskse 
hankija teenust, kuid nad ei peaks olema selleks kohustatud. Keskne riigihangete 
korraldamine on üks hankemeetodeid, mis toob kaasa nõudluse kokkuliitmise, mis võib olla 
VKE-dele ebasoodne. Seetõttu tuleks liikmesriikidele jätta võimalus otsustada olenevalt 
riiklikust poliitikast, kas töötada välja kesksed hankemenetlused või mitte.

Muudatusettepanek 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad osta 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid keskselt 
hankijalt või keskse hankija kaudu.

1. Avaliku sektori hankijad võivad osta 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid keskselt 
hankijalt või keskse hankija kaudu. 
Liikmesriigid julgustavad kasutama 
keskseid hankijaid eriti väikeste hankijate 
puhul.

Or. it

Muudatusettepanek 866
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad osta 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid keskselt 
hankijalt või keskse hankija kaudu.

1. Avaliku sektori hankijad võivad osta 
ehitustöid, asju ja/või teenuseid keskselt 
hankijalt või keskse hankija kaudu, 
tingimusel, et pakkumuste kokkuliitmine 
suuremateks partiideks ei välista tõelist 
konkurentsi ega võimalda oligo- ja 
monopolide esilekerkimist ega võta de 
facto lõppkasutajatelt valiku õigust.
Keskne hankija peab tagama kõigis oma 
tegevustes, et ta
1) teeb kindlaks ja välistab hanked, 
millega kaasneb monopolistlike või 
oligopolistlike struktuuride ja turgude 
esiletõusu oht;
2) välistab tegelikult ja tõhusalt 
hankelepingud ja -protsessid, mis 
õõnestaksid VKE-de ja kohalike 
ettevõtjate võimalusi hangetes osaleda.
3) ei võimalda, et lõppkasutajad jääksid 
ilma valiku ja arvamuse avaldamise 
õigusest.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad avaliku sektori 
hankijatele ette võimaluse kasutada muus 
liikmesriigis asutatud kesksete avaliku 
sektori hankijate pakutavat keskset 
hankimist.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad avaliku sektori 
hankijatele ette võimaluse kasutada muus 
liikmesriigis asutatud kesksete avaliku 
sektori hankijate pakutavat keskset 
hankimist.

2. Liikmesriigid võivad näha avaliku 
sektori hankijatele ette võimaluse kasutada 
muus liikmesriigis asutatud kesksete 
avaliku sektori hankijate pakutavat keskset 
hankimist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus lubada avaliku sektori hankijatel kasutada teises 
liikmesriigis asutatud keskse hankija teenust, kuid nad ei peaks olema selleks kohustatud. 
Mõnes liikmesriigis võib komisjoni ettepaneku artikli 35 lõikes 2 sätestatav võimalus tekitada 
probleeme seoses riikliku õigusega (nt ei pruugi olla võimalik, et avaliku sektori hankijate 
suhtes kohaldataks teise liikmesriigi õigusnorme, eriti seoses läbivaatusmenetlusi 
reguleerivate eeskirjadega).

Muudatusettepanek 869
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija täidab oma 
käesoleva direktiivi kohaseid kohustusi, 
kui ta kasutab keskseid hankeid nii, et 
asjaomaste hankemenetluste kõik etapid 
alates hanke väljakuulutamisest kuni 
lepingu või lepingute täitmise lõpuni viib 
läbi keskne hankija üksi.

Avaliku sektori hankija täidab oma 
käesoleva direktiivi kohaseid kohustusi, 
kui ta kasutab keskseid hankeid nii, et 
asjaomaste hankemenetluste kõik etapid 
alates hanke väljakuulutamisest kuni 
lepingu või lepingute täitmise lõpuni viib 
läbi keskne hankija.

Or. fr
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Muudatusettepanek 870
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Hangete tugiteenused

Hangete tugiteenuste osutajad valitakse 
kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud 
hankemenetlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 871
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada viia teatavad hanked läbi ühiselt.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 872
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks avaliku sektori hankija viib üksi 
läbi kõik asjaomase hankemenetluse
etapid alates hanke väljakuulutamisest 

Kui hankemenetlus viiakse täies ulatuses 
läbi asjaomaste avaliku sektori hankijate 
poolt ühiselt, on neil ühisvastutus
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kuni sõlmitava(te) lepingu(te) täitmise 
lõpuni, on asjaomasel avaliku sektori 
hankijal ainuvastutus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmisel.

käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 
täitmisel. Avaliku sektori hankijaid 
käsitletakse pakkumuste hindamise 
menetlust ühiselt läbi viivatena, kui üks 
avaliku sektori hankija haldab menetlust 
nii enda kui ka teiste asjaomaste avaliku 
sektori hankijate nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 873
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hankemenetluse viivad läbi ja 
sõlmitavaid lepinguid täidavad mitu 
osalevat avaliku sektori hankijat, vastutab 
jätkuvalt igaüks neist käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmise eest seoses 
tema läbiviidavate etappidega.

Kui hankemenetlust ei vii täies ulatuses 
läbi asjaomased avaliku sektori hankijad 
ühiselt, vastutab igaüks neist käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste täitmise eest 
seoses tema läbiviidavate etappidega.

Or. en

Muudatusettepanek 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Eri liikmesriikide avaliku sektori 

hankijate ühishanked
1. Ilma et see piiraks artikli 11 
kohaldamist, võivad eri liikmesriikide 
avaliku sektori hankijad sõlmida ühiselt 
hankelepinguid, kasutades selleks ühte 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
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võimalustest.
2. Mitu avaliku sektori hankijat võivad 
hankida ehitustöid, asju ja/või teenuseid 
teises liikmesriigis asuvalt keskselt 
hankijalt või selle kaudu. Sel juhul viiakse 
hankemenetlus läbi kooskõlas selle 
liikmesriigi siseriiklike sätetega, kus 
keskne hankija asub.

3. Mitu eri liikmesriikide avaliku sektori 
hankijat võivad sõlmida hankelepingu 
ühiselt. Sel juhul sõlmivad osalevad 
avaliku sektori hankijad lepingu, milles 
määratakse kindlaks:

(a) millise riigi eeskirju hankemenetluse 
suhtes kohaldatakse;

(b) hankemenetluse sisemine korraldus, 
sh menetluse haldamine, kohustuste 
jagamine, hangitavate ehitustööde, asjade 
või teenuste jaotamine ning lepingute 
sõlmimine.

Punkti a kohaselt kohaldatava siseriikliku 
õiguse kindlaksmääramisel võivad avaliku 
sektori hankijad valida mis tahes sellise 
liikmesriigi siseriiklikud sätted, kus asub 
vähemalt üks osalev avaliku sektori 
hankija.

4. Kui mitu eri liikmesriikide avaliku 
sektori hankijat on moodustanud ühise 
juriidilise isiku, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1082/2006 kohase Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmituse või muu liidu 
õigusaktide kohaselt asutatud üksuse, 
lepivad osalevad avaliku sektori hankijad 
ühise juriidilise isiku pädeva organi 
otsusega kokku kohaldada ühe järgmise 
liikmesriigi siseriiklikke hanke-eeskirju:

(a) selle liikmesriigi siseriiklikud sätted, 
kus on ühise juriidilise isiku 
registrijärgne asukoht; 

(b) selle liikmesriigi siseriiklikud sätted, 
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kus ühine juriidiline isik oma tegevust 
ellu viib.

Sellist kokkulepet võib kohaldada 
tähtajatult, kui nii on sätestatud ühise 
juriidilise isiku asutamisaktis, või teatava 
ajavahemiku jooksul või teatavat tüüpi 
lepingute suhtes või ühe või mitme 
sõlmitud üksiklepingu suhtes.

5. Kui puudub kokkulepe hankeid 
käsitleva kohaldatava õiguse kohta, 
määratakse lepingu sõlmimist reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks allpool osutatud 
sätete alusel:

(a) kui hankemenetluse korraldab või 
seda haldab üks osalev avaliku sektori 
hankija teiste nimel, kohaldatakse 
kõnealuse avaliku sektori hankija 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid;

(b) kui hankemenetlust ei korralda või 
seda ei halda üks osalev avaliku sektori 
hankija teiste nimel ning

(a) kui see hõlmab ehitustööde lepingut, 
kohaldavad avaliku sektori hankijad selle 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid, kus 
toimub enamik ehitustöödest;

(b) kui see hõlmab teenuste või asjade 
lepingut, kohaldavad avaliku sektori 
hankijad selle liikmesriigi siseriiklikke 
sätteid, kus enamik teenuseid osutatakse 
või enamik asju tarnitakse;

(c) kui punktide a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad avaliku 
sektori hankijad selle avaliku sektori 
hankija liikmesriigi siseriiklikke sätteid, 
kelle kanda on suurim osa kuludest.

6. Kui puudub lõike 4 kohane kokkulepe 
riigihankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse eri liikmesriikide 
mitme avaliku sektori hankija ühiselt 
moodustatud juriidiliste isikute 
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läbiviidavat hankemenetlust reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks järgmiste sätete 
alusel:

(a) kui menetluse viib läbi või seda haldab 
ühise juriidilise isiku pädev organ, 
kohaldatakse selle liikmesriigi 
siseriiklikke sätteid, kus on juriidilise 
isiku registrijärgne asukoht;

(b) kui menetluse viib läbi või seda haldab 
juriidilise isiku liige asjaomase juriidilise 
isiku nimel, kohaldatakse lõike 5 punktide 
a ja b sätteid;
(c) kui lõike 5 punktide a või b kohaselt ei 
ole võimalik kohaldatavat siseriiklikku 
õigust kindlaks määrata, kohaldavad 
avaliku sektori hankijad selle liikmesriigi 
siseriiklikke sätteid, kus on juriidilise 
isiku registrijärgne asukoht.
7. Üks või mitu avaliku sektori hankijat 
võivad sõlmida üksiklepinguid sellise 
raamlepingu raames, mille on sõlminud 
teises liikmesriigis asuv avaliku sektori 
hankija või mis on temaga ühiselt 
sõlmitud, tingimusel et raamleping 
sisaldab sätteid, mis võimaldavad 
vastava(te)l avaliku sektori hankija(te)l 
üksiklepingud sõlmida.

8. Piiriüleste hangete puhul kohaldatakse 
lepingute sõlmimise otsuste suhtes 
kohaldatava siseriikliku õigusega ette 
nähtud tavapäraseid 
läbivaatamismehhanisme.
9. Selleks et läbivaatamismehhanismid 
oleksid tõhusad, tagavad liikmesriigid 
nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ kohaste 
teises liikmesriigis asuvate 
järelevalveasutuste otsuste täielikku 
täitmist oma siseriikliku õiguskorra 
raames, kui sellised otsused hõlmavad 
asjaomases piiriüleses 
riigihankemenetluses osalevaid nende 
territooriumil asuvaid avaliku sektori 
hankijaid. 
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Or. en

Muudatusettepanek 875
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Eri liikmesriikide avaliku sektori 

hankijate ühishanked
1. Ilma et see piiraks artikli 11 
kohaldamist, võivad eri liikmesriikide 
avaliku sektori hankijad sõlmida ühiselt 
hankelepinguid, kasutades selleks ühte 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
võimalustest.
2. Mitu avaliku sektori hankijat võivad 
hankida ehitustöid, asju ja/või teenuseid 
teises liikmesriigis asuvalt keskselt 
hankijalt või selle kaudu. Sel juhul viiakse
hankemenetlus läbi kooskõlas selle 
liikmesriigi siseriiklike sätetega, kus 
keskne hankija asub.

3. Mitu eri liikmesriikide avaliku sektori 
hankijat võivad sõlmida hankelepingu 
ühiselt. Sel juhul sõlmivad osalevad 
avaliku sektori hankijad lepingu, milles
määratakse kindlaks:

(a) millise riigi eeskirju hankemenetluse 
suhtes kohaldatakse;

(b) hankemenetluse sisemine korraldus, 
sh menetluse haldamine, kohustuste 
jagamine, hangitavate ehitustööde, asjade 
või teenuste jaotamine ning lepingute 
sõlmimine.

Punkti a kohaselt kohaldatava siseriikliku 
õiguse kindlaksmääramisel võivad avaliku 
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sektori hankijad valida mis tahes sellise 
liikmesriigi siseriiklikud sätted, kus asub 
vähemalt üks osalev avaliku sektori 
hankija.

4. Kui mitu eri liikmesriikide avaliku 
sektori hankijat on moodustanud ühise 
juriidilise isiku, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1082/2006 kohase Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmituse või muu liidu 
õigusaktide kohaselt asutatud üksuse, 
lepivad osalevad avaliku sektori hankijad 
ühise juriidilise isiku pädeva organi 
otsusega kokku kohaldada ühe järgmise 
liikmesriigi siseriiklikke hanke-eeskirju:

(a) selle liikmesriigi siseriiklikud sätted, 
kus on ühise juriidilise isiku 
registrijärgne asukoht;

(b) selle liikmesriigi siseriiklikud sätted, 
kus ühine juriidiline isik oma tegevust 
ellu viib.

Sellist kokkulepet võib kohaldada 
tähtajatult, kui nii on sätestatud ühise 
juriidilise isiku asutamisaktis, või teatava 
ajavahemiku jooksul või teatavat tüüpi 
lepingute suhtes või ühe või mitme 
sõlmitud üksiklepingu suhtes.

5. Kui puudub kokkulepe hankeid 
käsitleva kohaldatava õiguse kohta, 
määratakse lepingu sõlmimist reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks allpool osutatud 
sätete alusel:

(a) kui hankemenetluse korraldab või 
seda haldab üks osalev avaliku sektori 
hankija teiste nimel, kohaldatakse 
kõnealuse avaliku sektori hankija 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid;

(b) kui hankemenetlust ei korralda või 
seda ei halda üks osalev avaliku sektori 
hankija teiste nimel ning

(i) kui see hõlmab ehitustööde lepingut, 
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kohaldavad avaliku sektori hankijad selle 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid, kus 
toimub enamik ehitustöödest;

(ii) kui see hõlmab teenuste või asjade 
lepingut, kohaldavad avaliku sektori 
hankijad selle liikmesriigi siseriiklikke 
sätteid, kus enamik teenuseid osutatakse 
või enamik asju tarnitakse;

(c) kui punktide a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad avaliku 
sektori hankijad selle avaliku sektori 
hankija liikmesriigi siseriiklikke sätteid, 
kelle kanda on suurim osa kuludest.

6. Kui puudub lõike 4 kohane kokkulepe 
riigihankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse eri liikmesriikide 
mitme avaliku sektori hankija ühiselt 
moodustatud juriidiliste isikute 
läbiviidavat hankemenetlust reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks järgmiste sätete 
alusel:

(a) kui menetluse viib läbi või seda haldab 
ühise juriidilise isiku pädev organ, 
kohaldatakse selle liikmesriigi 
siseriiklikke sätteid, kus on juriidilise 
isiku registrijärgne asukoht;

(b) kui menetluse viib läbi või seda haldab 
juriidilise isiku liige asjaomase juriidilise 
isiku nimel, kohaldatakse lõike 5 punktide 
a ja b sätteid;
(c) kui lõike 5 punktide a või b kohaselt ei 
ole võimalik kohaldatavat siseriiklikku
õigust kindlaks määrata, kohaldavad 
avaliku sektori hankijad selle liikmesriigi 
siseriiklikke sätteid, kus on juriidilise 
isiku registrijärgne asukoht.
7. Üks või mitu avaliku sektori hankijat 
võivad sõlmida üksiklepinguid sellise 
raamlepingu raames, mille on sõlminud 
teises liikmesriigis asuv avaliku sektori 
hankija või mis on temaga ühiselt 
sõlmitud, tingimusel et raamleping 
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sisaldab sätteid, mis võimaldavad 
vastava(te)l avaliku sektori hankija(te)l 
üksiklepingud sõlmida.

8. Piiriüleste hangete puhul kohaldatakse 
lepingute sõlmimise otsuste suhtes 
kohaldatava siseriikliku õigusega ette 
nähtud tavapäraseid 
läbivaatamismehhanisme.
9. Selleks et läbivaatamismehhanismid 
oleksid tõhusad, tagavad liikmesriigid 
nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ1 kohaste 
teises liikmesriigis asuvate 
järelevalveasutuste otsuste täielikku 
täitmist oma siseriikliku õiguskorra 
raames, kui sellised otsused hõlmavad 
asjaomases piiriüleses 
riigihankemenetluses osalevaid nende 
territooriumil asuvaid avaliku sektori 
hankijaid. 

Or. en

Muudatusettepanek 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 11 
kohaldamist, võivad eri liikmesriikide 
avaliku sektori hankijad sõlmida ühiselt 
hankelepinguid, kasutades selleks ühte 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
võimalustest.

1. Ilma et see piiraks artikli 11 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
sätestada, et avaliku sektori hankijad 
võivad sõlmida teiste liikmesriikide 
avaliku sektori hankijatega ühiselt 
hankelepinguid, kui:

(a) riigihanke lepingu ühine sõlmimine 
on põhjendatud hanke piiriülese 
olemusega
või
(b) eri liikmesriikide avaliku sektori 

                                               
1 EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33.
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hankijad kaasrahastavad riigihanget
või
(c) riigihange on olemuselt innovatiivne.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus otsustada, kas avaliku sektori hankija võib sõlmida 
hankelepingu teiste liikmesriikide avaliku sektori hankijatega ühiselt. Peale selle oleks vaja 
kindlaid tingimusi, millistel võib sõlmida lepingu teiste liikmesriikide avaliku sektori 
hankijatega ühiselt.

Muudatusettepanek 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitu avaliku sektori hankijat võivad 
hankida ehitustöid, asju ja/või teenuseid 
teises liikmesriigis asuvalt keskselt 
hankijalt või selle kaudu. Sel juhul viiakse 
hankemenetlus läbi kooskõlas selle 
liikmesriigi siseriiklike sätetega, kus 
keskne hankija asub.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitu eri liikmesriikide avaliku sektori 
hankijat võivad sõlmida hankelepingu 
ühiselt. Sel juhul sõlmivad osalevad 
avaliku sektori hankijad lepingu, milles 

Lõikes 1 osutatud juhul sõlmivad osalevad 
avaliku sektori hankijad lepingu, milles 
määratakse kindlaks:
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määratakse kindlaks:

Or. en

Muudatusettepanek 879
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a kohaselt kohaldatava siseriikliku 
õiguse kindlaksmääramisel võivad avaliku 
sektori hankijad valida mis tahes sellise 
liikmesriigi siseriiklikud sätted, kus asub 
vähemalt üks osalev avaliku sektori 
hankija.

Punkti a kohaselt kohaldatava siseriikliku 
õiguse kindlaksmääramisel peavad avaliku 
sektori hankijad valima mis tahes sellise 
liikmesriigi siseriiklikud sätted, kus asub 
vähemalt üks osalev avaliku sektori 
hankija.

Or. de

Selgitus

Osapoolte võimalus valida kohaldatavat õigust tuleks siduda lepingu toimimise loogikaga.

Muudatusettepanek 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui puudub kokkulepe hankeid 
käsitleva kohaldatava õiguse kohta, 
määratakse lepingu sõlmimist reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks allpool osutatud 
sätete alusel:

välja jäetud

(a) kui hankemenetluse korraldab või 
seda haldab üks osalev avaliku sektori 
hankija teiste nimel, kohaldatakse 
kõnealuse avaliku sektori hankija 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid;
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(b) kui hankemenetlust ei korralda või 
seda ei halda üks osalev avaliku sektori 
hankija teiste nimel ning
(a) kui see hõlmab ehitustööde lepingut, 
kohaldavad avaliku sektori hankijad selle 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid, kus 
toimub enamik ehitustöödest;
(b) kui see hõlmab teenuste või asjade 
lepingut, kohaldavad avaliku sektori 
hankijad selle liikmesriigi siseriiklikke 
sätteid, kus enamik teenuseid osutatakse 
või enamik asju tarnitakse;
(c) kui punktide a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad avaliku 
sektori hankijad selle avaliku sektori 
hankija liikmesriigi siseriiklikke sätteid, 
kelle kanda on suurim osa kuludest.

Or. en

Selgitus

Piisab sellest, kui avaliku sektori hankijad lepivad kohaldatavate siseriiklike hankenormide 
suhtes omavahel kokku. Lõige 5 ei ole vajalik. Selle lõike väljajätmine lihtsustab artiklit.

Muudatusettepanek 881
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui punktide a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad avaliku 
sektori hankijad selle avaliku sektori 
hankija liikmesriigi siseriiklikke sätteid, 
kelle kanda on suurim osa kuludest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Mitu avaliku sektori hankijat võivad 
hankida ehitustöid, asju ja/või teenuseid 
teises liikmesriigis asuvalt keskselt 
hankijalt või selle kaudu, kui need 
liikmesriigid on sätestanud artikli 35 
lõikes 2 osutatud võimaluse ning kõik 
lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud. 
Sellisel juhul sõlmivad osapooled lepingu, 
milles määratakse kindlaks, millise riigi 
eeskirju hankemenetluse suhtes 
kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui puudub lõike 4 kohane kokkulepe 
riigihankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse eri liikmesriikide 
mitme avaliku sektori hankija ühiselt 
moodustatud juriidiliste isikute 
läbiviidavat hankemenetlust reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks järgmiste sätete 
alusel:

välja jäetud

(a) kui menetluse viib läbi või seda haldab 
ühise juriidilise isiku pädev organ, 
kohaldatakse selle liikmesriigi 
siseriiklikke sätteid, kus on juriidilise 
isiku registrijärgne asukoht;
(b) kui menetluse viib läbi või seda haldab 
juriidilise isiku liige asjaomase juriidilise 
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isiku nimel, kohaldatakse lõike 5 punktide 
a ja b sätteid;
(c) kui lõike 5 punktide a või b kohaselt ei 
ole võimalik kohaldatavat siseriiklikku 
õigust kindlaks määrata, kohaldavad 
avaliku sektori hankijad selle liikmesriigi 
siseriiklikke sätteid, kus on juriidilise 
isiku registrijärgne asukoht.

Or. en

Selgitus

Piisab sellest, kui avaliku sektori hankijad lepivad kohaldatavate riiklike hankenormide 
suhtes omavahel kokku. Lõige 6 ei ole vajalik. Selle lõike väljajätmine lihtsustab artiklit.

Muudatusettepanek 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Üks või mitu avaliku sektori hankijat 
võivad sõlmida üksiklepinguid sellise 
raamlepingu raames, mille on sõlminud 
teises liikmesriigis asuv avaliku sektori 
hankija või mis on temaga ühiselt sõlmitud, 
tingimusel et raamleping sisaldab sätteid, 
mis võimaldavad vastava(te)l avaliku 
sektori hankija(te)l üksiklepingud sõlmida.

7. Liikmesriigid võivad sätestada, et üks 
või mitu avaliku sektori hankijat võivad 
sõlmida üksiklepinguid sellise raamlepingu 
raames, mille on sõlminud teises 
liikmesriigis asuv avaliku sektori hankija 
või mis on temaga ühiselt sõlmitud, 
tingimusel et raamleping sisaldab sätteid, 
mis võimaldavad vastava(te)l avaliku 
sektori hankija(te)l üksiklepingud sõlmida.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et läbivaatamismehhanismid 
oleksid tõhusad, tagavad liikmesriigid 
nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ33 kohaste 
teises liikmesriigis asuvate 
järelevalveasutuste otsuste täielikku 
täitmist oma siseriikliku õiguskorra 
raames, kui sellised otsused hõlmavad 
asjaomases piiriüleses 
riigihankemenetluses osalevaid nende 
territooriumil asuvaid avaliku sektori 
hankijaid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline säte võib põhjustada tegelikkuses probleeme. Ei ole selge, kuidas peaksid liikmesriigid 
tagama, et teises liikmesriigis asutatud järelevalveasutuste otsuseid (mis ei ole tingimata 
kohtulikku laadi) nende koduriigi õiguses täielikult täidetakse.

Muudatusettepanek 886
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Enne hankemenetluste algatamist 
kehtestavad liikmesriigid koos kõigi 
asjaomaste tasandite avaliku sektori 
hankijate ja poliitiliste liidritega kõigile 
asjaomastele tasanditele – riiklikule, 
piirkondlikule ja kohalikule tasandile –
käesoleva direktiivi prioriteetidele vastava 
hankestrateegia. Riigiasutused tagavad 
strateegia järgimise ja rakendamise 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
prioriteetidega. Strateegiad tagavad 
vähemalt järgmiste põhimõtete täitmise:
a) hankestrateegiate põhimõtete 
kujundamisel on võtmeroll hankivatel 
asutustel koos riikliku, piirkondliku ja 
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kohaliku tasandi poliitiliste liidritega;
b) enne hankemenetluse algust 
korraldatakse avalikud arutelud ja 
konsultatsioonid toodete ja teenuste 
lõppkasutajatega. Lõppkasutajate 
arvamused dokumenteeritakse ning neid 
võetakse hankemenetluse teostamisel 
arvesse;
c) hankestrateegia on hankeprotsesside 
rakendamisel ja teostamisel poliitiline 
vahend ja siduv dokument. Ühegi 
hankeprotsessi prioriteedid ja eesmärgid 
ei tohi strateegiast kõrvale kalduda.

Or. en

Muudatusettepanek 887
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne hankemenetluse käivitamist võivad 
avaliku sektori hankijad läbi viia turu-
uuringud, et hinnata turu struktuuri ja 
suutlikkust ning teavitada ettevõtjaid oma 
hankeplaanidest ja nõuetest.

1. Enne hankemenetluse käivitamist võivad 
avaliku sektori hankijad läbi viia turu-
uuringud, et hinnata turu struktuuri ja 
suutlikkust ning/või teavitada ettevõtjaid 
oma hankeplaanidest ja nõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne hankemenetluse käivitamist võivad 
avaliku sektori hankijad läbi viia turu-

1. Enne hankemenetluse kasutuselevõttu 
võivad avaliku sektori hankijad läbi viia 
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uuringud, et hinnata turu struktuuri ja 
suutlikkust ning teavitada ettevõtjaid oma 
hankeplaanidest ja nõuetest.

turu-uuringud, et hinnata turu struktuuri ja 
suutlikkust või teavitada ettevõtjaid oma 
hankeplaanidest ja nõuetest.

Or. de

Selgitus

Keeleline täpsustus, et hankemenetluse ajaliseks piiriks on menetluse õiguslik algus, mitte 
avaliku sektori hankija siseotsus. (Ülejäänud osas ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 889
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võivad avaliku sektori hankijad 
küsida või vastu võtta nõuandeid 
halduslikelt tugistruktuuridelt või 
kolmandatelt osapooltelt või turuosalistelt, 
tingimusel et selliste nõuannete järgimine 
ei piira konkurentsi ning et sellega ei 
rikuta mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtteid. 

Selleks võivad avaliku sektori hankijad 
küsida või vastu võtta nõuandeid 
halduslikelt tugistruktuuridelt või 
kolmandatelt osapooltelt või turuosalistelt.

Or. en

Selgitus

Liigne.

Muudatusettepanek 890
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võivad avaliku sektori hankijad 
küsida või vastu võtta nõuandeid 
halduslikelt tugistruktuuridelt või 

Selleks võivad avaliku sektori hankijad 
küsida või vastu võtta nõuandeid 
halduslikelt tugistruktuuridelt või 
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kolmandatelt osapooltelt või turuosalistelt, 
tingimusel et selliste nõuannete järgimine 
ei piira konkurentsi ning et sellega ei 
rikuta mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtteid.

kolmandatelt osapooltelt või turuosalistelt.

Or. de

Selgitus

Teine lausepool tuleks välja jätta, sest see põhjustab tegelikkuses rakendamisel probleeme. 
Nõuande konkurentsikahjulikkuse kriteeriumid on ebaselged. Pealegi pole selge, milline 
lähtepunkt on avaliku sektori hankija korral otsustav – ennetav või tagasiulatuv vaade. Lisaks 
kohaldub avalikule sektorile niikuinii üldine mittediskrimineerimis- ja läbipaistvusnõue.

Muudatusettepanek 891
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võivad avaliku sektori hankijad 
küsida või vastu võtta nõuandeid 
halduslikelt tugistruktuuridelt või 
kolmandatelt osapooltelt või turuosalistelt, 
tingimusel et selliste nõuannete järgimine 
ei piira konkurentsi ning et sellega ei rikuta 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtteid.

Selleks võivad avaliku sektori hankijad 
küsida või vastu võtta nõuandeid 
halduslikelt tugistruktuuridelt või 
kolmandatelt osapooltelt või turuosalistelt, 
tingimusel et selliste nõuannete järgimine 
ei piira konkurentsi ning et sellega ei rikuta 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtteid ning et nõuandval asutusel ei 
ole võimalik hankemenetluses osaleda.

Or. pt

Muudatusettepanek 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega nähakse ette, et Selliste meetmetega nähakse ette, et 
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teistele taotlejatele ja pakkujatele 
edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad.

teistele taotlejatele ja pakkujatele 
edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. 

Avaliku sektori hankijad on kohustatud 
kas 
i) täpsustama nõupidamises osalemise 
kutses, millist teavet peetakse oluliseks 
ning mida võidakse seetõttu kõigi 
võimalike pakkujatega jagada, või
ii) kehtestama üksikasjalikult osalejate 
õigused ning neile kättesaadavad 
konfidentsiaalse teabe kaitsmist 
võimaldavad menetlused.

Asjaomane taotleja või pakkuja jäetakse 
menetlusest kõrvale üksnes siis, kui ei ole 
muid võimalusi tagamaks, et võrdse 
kohtlemise põhimõtet järgitakse. 

Asjaomane taotleja või pakkuja jäetakse 
menetlusest kõrvale üksnes siis, kui ei ole 
muid võimalusi tagamaks, et võrdse 
kohtlemise põhimõtet järgitakse.

Or. en

Selgitus

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Muudatusettepanek 893
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega nähakse ette, et 
teistele taotlejatele ja pakkujatele 
edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. Asjaomane taotleja või pakkuja 
jäetakse menetlusest kõrvale üksnes siis, 
kui ei ole muid võimalusi tagamaks, et 
võrdse kohtlemise põhimõtet järgitakse.

Selliste meetmetega nähakse ette, et 
teistele taotlejatele ja pakkujatele 
edastatakse mis tahes avaliku sektori 
hankija esitatud teave seoses sellise 
taotleja või pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. Asjaomane taotleja või pakkuja 
jäetakse menetlusest kõrvale üksnes siis, 
kui ei ole muid võimalusi tagamaks, et 
võrdse kohtlemise põhimõtet järgitakse.

Or. fr

Selgitus

Pakkujad peavad lepingueelse nõuandemenetluse raamistikus saama üksnes avaliku sektori 
hankija esitatud teavet ja mitte vahetatud teavet, mis hõlmab pakkumuse elemente, mis 
diskrimineerib lepingueelses nõuandemenetluses osalevaid pakkujaid.

Muudatusettepanek 894
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega nähakse ette, et 
teistele taotlejatele ja pakkujatele 
edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. Asjaomane taotleja või pakkuja 
jäetakse menetlusest kõrvale üksnes siis, 
kui ei ole muid võimalusi tagamaks, et 
võrdse kohtlemise põhimõtet järgitakse.

Selliste meetmetega nähakse ette, et 
teistele taotlejatele ja pakkujatele 
edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. Avaliku sektori hankijad i) 
täpsustavad nõupidamises osalemise 
kutses, millist teavet peetakse oluliseks 
ning mida võidakse seetõttu kõigi 
võimalike pakkujatega jagada, või ii) 
kehtestavad üksikasjalikult osalejate 
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õigused ning neile kättesaadavad 
konfidentsiaalse teabe kaitsmist 
võimaldavad menetlused. Asjaomane 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui ei ole muid 
võimalusi tagamaks, et võrdse kohtlemise 
põhimõtet järgitakse.

Or. en

Selgitus

Tegelikkuses võib ette tulla võimalikke raskusi seoses esialgse turukonsultatsiooni käigus 
jagatava „olulise teabe“ ning konfidentsiaalsena hoitava teabe määratlemise ja avaliku 
sektori hankijatega kokkuleppimisega igas olukorras. Avaliku sektori hankijatele võimaluse 
andmine määratleda teave, mis võib jagamise seisukohast oluliseks saada, või kehtestada 
menetlused konfidentsiaalse teabe kaitseks, suurendab erinevate osapoolte jaoks selgust ja 
kaitseb ettevõtjate huve.

Muudatusettepanek 895
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või 
asja nõutavad omadused ning see peab 
olema seotud lepingu sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 896
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks funktsionaalsus, 
mida ehitustöö, teenus või asi pakkuma 
peab.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2 - punkt a ja b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22 osutatud 
olelusringi mõne muu etapiga. Tehnilise 
kirjeldusena tuleb arvesse võtta ka:
(a) sotsiaalseid kriteeriume, mille 
tähelepanu keskmes on inimväärsed 
töötingimused, tervisekaitse- ja 
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ohutuseeskirjad, kollektiivläbirääkimised, 
sooline võrdõiguslikkus (nt võrdne 
tasustamine, töö- ja eraelu tasakaal), 
sotsiaalne lõimumine, hõlmates 
tegevusvõimalusi puuetega töötajatele, 
ebasoodsas olukorras olevatele või 
haavatavatele töötajatele (nt pikaajalised 
töötud, romad, sisserännanud või noored 
ja eakamad töötajad), juurdepääs 
kutsealase koolitusega seotud meetmetele, 
kasutajate kaasamine ja nendega 
konsulteerimine, taskukohasus, 
inimõigused ja eetilise suunitlusega 
kaubandus;
(b) teenuste hankelepingute ja ehituse 
planeerimist hõlmavate lepingute puhul 
lepingu täitmiseks kaasatavate töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi.

Or. de

Muudatusettepanek 899
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 900
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktides 22, 22 a 
ja 22 b osutatud olelusringi mõne muu 
etapiga ja sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 901
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22 osutatud 
olelusringi mõne muu etapiga, sh 
sotsiaalselt jätkusuutlike ning loomade 
heaolu arvestavate tootmisprotsessidega.

Or. en

Muudatusettepanek 902
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22 osutatud 
olelusringi mõne muu etapiga tingimusel, 
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et need on seotud hanke sisuga ning 
hanke maksumuse ja eesmärkide suhtes 
proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Taotlejatelt ei saa nõuda, et nad tõestaksid kogu tarneahela ulatuses asju, mille osas neil ei 
ole juurdepääsu, pädevust ega vastutust. Neil põhjustel peab tehniline kirjeldus jääma rangelt 
seotuks hanke sisuga ning nõuded peavad olema hanke väärtuse ja eesmärkidega 
proportsionaalsed.

Muudatusettepanek 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija esitab tehnilises 
kirjelduses lepingu sõlmimise oluliste 
nõuete osana selgesõnaliselt sotsiaalsete 
ja tööhõivetingimustega seotud 
kohustused, hõlmates tervisekaitset ja 
tööohutust, sotsiaalkindlustust ja 
töötingimusi, nagu need on kehtestatud 
ELi õigusaktide, riiklike õigusnormide, 
vahekohtu otsuste, kollektiivlepingute 
ning XI lisas nimetatud rahvusvaheliste 
tööõigussätetega, mis teenuste osutamise 
kohas kehtivad.

Or. de

Muudatusettepanek 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajateks on inimesed, 
olenemata sellest, kas kasutajaks on üldsus 
või avaliku sektori hankija töötajad, peavad 
kõnealused tehnilised kirjeldused olema 
koostatud nii, et neis võetakse arvesse 
puuetega inimeste või kõigi kasutajate 
ligipääsemise nõuet, v.a nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel.

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajateks on inimesed, 
olenemata sellest, kas kasutajaks on üldsus 
või avaliku sektori hankija töötajad, peavad 
kõnealused tehnilised kirjeldused olema 
koostatud nii, et neis võetakse arvesse 
puuetega inimeste või kõigi kasutajate 
ligipääsemise nõuet, v.a, erandkorras, 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Or. es

Muudatusettepanek 905
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajateks on inimesed, 
olenemata sellest, kas kasutajaks on üldsus 
või avaliku sektori hankija töötajad, peavad 
kõnealused tehnilised kirjeldused olema 
koostatud nii, et neis võetakse arvesse 
puuetega inimeste või kõigi kasutajate 
ligipääsemise nõuet, v.a nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel.

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajateks on inimesed, 
olenemata sellest, kas kasutajaks on üldsus 
või avaliku sektori hankija töötajad, peavad 
kõnealused tehnilised kirjeldused olema 
koostatud nii, et neis võetakse arvesse 
puuetega inimeste või kõigi kasutajate 
ligipääsemise nõuet.

Or. en

Selgitus

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.
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Muudatusettepanek 906
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline kirjeldus võib vajaduse korral 
hõlmata ka nõudeid seoses järgnevaga:
(a) kasutusomadused, sh 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad ning 
sotsiaalse mõju näitajad;
(b) olelusringi näitajad;
(c) asjaomase lepingu täitmiseks 
määratud personali korraldus, 
kvalifikatsioon ja kogemus;
(d) ohutus või mõõtmed, sh kvaliteedi 
tagamise kord, terminid, sümbolid, 
katsetamine ja katsetamismeetodid, 
pakendamine, märgistus ja etiketid, 
kasutusjuhendid;
(e) ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutused, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimused 
ning ehitamise meetodite, tehnoloogiate ja 
kõikide muude tehnilised tingimused, 
mida avaliku sektori hankija võib 
kehtestada vastavalt üldistele või 
erinormidele, mis seonduvad valmistööde, 
materjali või ehitise osadega;
(f) innovatiivsete kaupade või teenuste 
edendamine erimääratlusega kaupade või 
teenuste asemel probleemidele lahendusi 
pakkudes;

Or. en

Muudatusettepanek 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann



PE492.859v01-00 86/166 AM\908712ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi hangete jaoks koostatakse tehnilised 
kirjeldused viisil, mis tagab, et hanke 
esemeks olevad tooted, teenused või 
ehitustööd vastavad andmekaitsenormide 
nõuetele isikuandmete töötlemise 
kavandamisel (lõimitud andmekaitse).

Or. en

Muudatusettepanek 908
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kohustuslikud ligipääsunõuded 
võetakse vastu liidu õigusaktiga, 
määratletakse ligipääsukriteeriumid 
tehnilistes kirjeldustes, viidates 
kõnealusele õigusaktile.

Kui kohustuslikud ligipääsunõuded 
võetakse vastu liidu õigusaktiga, 
määratletakse puuetega inimeste
ligipääsukriteeriumid või kõigile 
kasutajatele sobiv kavandamine tehnilistes 
kirjeldustes, viidates kõnealusele 
õigusaktile.

Or. en

Muudatusettepanek 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kohustuslikud ligipääsunõuded 
võetakse vastu liidu õigusaktiga, 
määratletakse ligipääsukriteeriumid
tehnilistes kirjeldustes, viidates 

Kui kohustuslikud ligipääsunõuded 
võetakse vastu liidu õigusaktiga, 
määratletakse ligipääsu-, keskkonna- või 
sotsiaalsed kriteeriumid tehnilistes 
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kõnealusele õigusaktile. kirjeldustes, viidates kõnealusele 
õigusaktile.

Or. en

Muudatusettepanek 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehniline kirjeldus võib sisaldada ka 
nõudeid seoses järgmisega:
(a) asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja 
kogemused;

Or. en

Muudatusettepanek 911
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehniline kirjeldus peab võimaldama 
kõigile ettevõtjatele võrdse juurdepääsu 
hankemenetlusele ega tohi tekitada 
põhjendamatuid takistusi riigihangete 
avamisel konkurentsile.

2. Tehniline kirjeldus peab võimaldama 
kõigile ettevõtjatele võrdse juurdepääsu 
hankemenetlusele ega tohi tekitada 
põhjendamatuid takistusi riigihangete 
avamisel konkurentsile. Tehnilised 
kirjeldused tuleb koostada nii, et 
pakkumusmenetlusel või muul 
hankemenetlusel edukas olemine ei 
põhine ainult või peamiselt konkurentsil 
töötajate töösuhte õiguskaitse või 
töötingimuste üle.

Or. fi
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Muudatusettepanek 912
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehniline kirjeldus peab võimaldama 
kõigile ettevõtjatele võrdse juurdepääsu 
hankemenetlusele ega tohi tekitada 
põhjendamatuid takistusi riigihangete 
avamisel konkurentsile.

2. Tehniline kirjeldus peab võimaldama 
kõigile ettevõtjatele võrdse juurdepääsu 
hankemenetlusele ega tohi tekitada 
põhjendamatuid takistusi riigihangete 
avamisel konkurentsile.

Tehniliste kirjelduste alusel tuleb 
hoolitseda selle eest, et riigihanked ei 
põhineks ainult konkurentsil töötajate 
halvemate töötingimuste või töötajate 
töökohtade kaotamise üle.

Or. fi

Muudatusettepanek 913
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 914
Evelyne Gebhardt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh keskkonna- ja 
sotsiaalseid näitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid kindlaks teha lepingu 
reguleerimiseseme ning et avaliku sektori 
hankijad saaksid lepingu sõlmida; sh 
kooskõlas lõikes 1 sätestatud nõuetega 
seoses tellitavate ehitustööde tegemise, 
asjade tootmise või teenuste osutamise 
olelusringi tunnusjoontega vastavalt 
artikli 2 punktile 22 a (uus);

Or. de

Muudatusettepanek 915
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh sotsiaalseid, 
keskkonna- ja loomade heaolu näitajaid, 
tingimusel et parameetrid on piisavalt 
täpsed, et pakkujad saaksid kindlaks teha 
lepingu reguleerimiseseme ning et avaliku 
sektori hankijad saaksid lepingu sõlmida;

Or. en

Muudatusettepanek 916
Toine Manders

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



PE492.859v01-00 90/166 AM\908712ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid kindlaks teha lepingu 
reguleerimiseseme ning et avaliku sektori 
hankijad saaksid lepingu sõlmida. 
Kasutusomadused ja funktsionaalsed 
nõuded peaksid olema sellised, et kõigil 
pakkujatel, kes täidavad samaväärseid ja 
samalaadseid nõudeid, on juurdepääs 
hankele. Juhul kui avaliku sektori 
hankija lükkab pakkumuse tagasi, tuues 
põhjuseks samaväärsuse puudumise, peab 
avaliku sektori hankija esitama pakkujale 
sellekohased tõendid.

Or. nl

Muudatusettepanek 917
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
tähtsuse järjekorras: Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad 
„või samaväärne”;

(b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
tähtsuse järjekorras: Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele hinnangutele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad 
„või samaväärne”;
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Or. en

Muudatusettepanek 918
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
tähtsuse järjekorras: Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad 
„või samaväärne”;

(b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
tähtsuse järjekorras, ning ilma 
väljatöötamismeetodiga seotud 
diskrimineerimiseta: Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad 
„või samaväärne”;

Or. en

Muudatusettepanek 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
tähtsuse järjekorras: Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 

(b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
tähtsuse järjekorras, ning ilma 
väljatöötamismeetodiga seotud 
diskrimineerimiseta: Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele tunnustustele, ühistele 
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standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad 
„või samaväärne”;

tehnilistele kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad 
„või samaväärne”;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kirjeldused peaksid olema mittediskrimineerivad ja tehnoloogiliselt neutraalsed. 
Neid aluspõhimõtted peaksid hanke käigus standardite ja kirjelduste kasutamise suhtes 
võrdselt kehtima. Mittediskrimineerivad ja tehnoloogiliselt neutraalsed kirjeldused nõuavad 
ettevõtjatelt võistlemist parimate lahenduste pakkumiseks, mis soodustab innovatsiooni ja 
majanduskasvu. Tehnoloogiline neutraalsus tagab ka selle, et hankijad saavad valida 
võimalikult suure hulga toodete ja teenuste seast, mis edendab hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek 920
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Standardite ja muu tehnilise 
raamistikuga võrdsustatavateks 
kvaliteedikriteeriumiteks loetakse ka 
riiklikud, piirkondlikud ja 
tegevusalapõhised kollektiiv- ja 
töölepingud, mille raames hange 
teostatakse.

Or. fi

Muudatusettepanek 921
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse 
sellist nimetamist, kui lepingu 
reguleerimiseset ei ole lõike 3 kohaselt 
võimalik piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada. Sellisele viitele peavad 
järgnema sõnad "või samaväärne".

4. Kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud, võib nimetada tehnilistes 
kirjeldustes kindlat marki või allikat, 
konkreetset protsessi või kaubamärke, 
patente, liike, kindlat päritolu või teatavat 
tootmisviisi. Sellisele viitele peavad 
järgnema sõnad „või samaväärne”.

Or. en

Muudatusettepanek 922
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse sellist 
nimetamist, kui lepingu reguleerimiseset ei 
ole lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt 
täpselt ja arusaadavalt kirjeldada. Sellisele 
viitele peavad järgnema sõnad "või 
samaväärne".

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega arendus- ega ärimudelit või -
meetodit ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi 
ega tootmiskohta, mis võiks teatavaid 
ettevõtjaid või tooteid soosida või need 
välistada, välja arvatud juhul, kui see on 
hankelepingu reguleerimiseseme 
seisukohast põhjendatud. Erandkorras 
lubatakse sellist nimetamist, kui lepingu 
reguleerimiseset ei ole lõike 3 kohaselt 
võimalik piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada. Sellisele viitele peavad 
järgnema sõnad „või samaväärne”.
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Or. en

Muudatusettepanek 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse sellist 
nimetamist, kui lepingu reguleerimiseset ei 
ole lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt 
täpselt ja arusaadavalt kirjeldada. Sellisele 
viitele peavad järgnema sõnad "või 
samaväärne".

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega arendus- ega ärimudelit või -
meetodit ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi 
ega tootmiskohta, kuna iga selline viide
võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse sellist 
nimetamist, kui lepingu reguleerimiseset ei 
ole lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt 
täpselt ja arusaadavalt kirjeldada. Sellisele 
viitele peavad süstemaatiliselt järgnema 
sõnad „või samaväärne”.

Or. en

Selgitus

Innovatsiooni ja majanduskasvu edendamiseks on väga tähtis, et kõik pakkujad võistleksid 
võrdsetel alustel. Diskrimineerimine tehnoloogia või tootmiskoha osas peaks olema lubatud 
ainult väga erandlikel juhtudel. Mis tahes eelistused seoses teatud tehnoloogiate, ärimudelite, 
vahendajate või toodete päritolukohtadega pärsivad innovatsiooni ja konkurentsi, 
põhjustades olukorra, milles riigiasutused ei saa valida konkreetse hanke vajadustele kõige 
paremini vastavaid lahendusi.

Muudatusettepanek 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4



AM\908712ET.doc 95/166 PE492.859v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse 
sellist nimetamist, kui lepingu 
reguleerimiseset ei ole lõike 3 kohaselt 
võimalik piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada. Sellisele viitele peavad 
järgnema sõnad "või samaväärne".

4. Tehnilistes kirjeldustes võidakse ainult 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud, nimetada kindlat marki või
allikat, konkreetset protsessi või
kaubamärke, patente, liike, kindlat päritolu 
või teatavat tootmisviisi. Sellisele viitele 
peavad järgnema sõnad „või samaväärne”.

Or. en

Muudatusettepanek 925
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse sellist 
nimetamist, kui lepingu reguleerimiseset ei 
ole lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt 
täpselt ja arusaadavalt kirjeldada. Sellisele 
viitele peavad järgnema sõnad "või 
samaväärne".

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud.

Erandkorras lubatakse sellist nimetamist:
a) kui lepingu reguleerimiseset ei ole 
lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt täpselt 
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ja arusaadavalt kirjeldada. Sellisele viitele 
peavad järgnema sõnad „või samaväärne”;

b) kui lepingu reguleerimisese seda 
õigustab ja kui selles mainitakse tootmis-
või protsessi asukohta Euroopa Liidus või 
sellele viidatakse.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidus asuva tootmis- või protsessi asukohaga seotud täpsustused peavad jääma 
võimalikuks, kui lepingu reguleerimisese seda õigustab.

Muudatusettepanek 926
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui avaliku sektori hankija kasutab lõike 
3 punktis b osutatud kirjeldustele viitamise 
võimalust, ei saa ta pakkumust tagasi 
lükata põhjusel, et pakutavad ehitustööd, 
asjad või teenused ei vasta tema poolt 
viidatud kirjeldustele, kui pakkuja tõendab 
oma pakkumuses mis tahes asjakohasel 
viisil, sealhulgas kasutades artikli 42 
kohast tõendusmaterjali, et tema pakutavad 
lahendused rahuldavad tehnilistes 
kirjeldustes määratletud nõudeid 
samaväärsel viisil.

5. Kui avaliku sektori hankija kasutab lõike 
3 punktis b osutatud kirjeldustele viitamise 
võimalust, ei saa ta pakkumust tagasi 
lükata põhjusel, et pakutavad ehitustööd, 
asjad või teenused ei vasta tema poolt 
viidatud kirjeldustele, kui pakkuja tõendab 
oma pakkumuses asjakohasel viisil, 
sealhulgas kasutades artikli 42 kohast 
tõendusmaterjali, et tema pakutavad 
lahendused rahuldavad tehnilistes 
kirjeldustes määratletud nõudeid 
samaväärsel viisil.

Or. en

Selgitus

Et vähendada avaliku sektori hankijate koormust ja mitte diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha sertifikaatidesse või katsearuannetesse, tuleks asetada 
samaväärsuse tõendamise koorem pakkujale, kelle väitel on tema tõendid samaväärsed.
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Muudatusettepanek 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori hankija kasutab lõike 3 
punkti a kohast võimalust sõnastada 
tehniline kirjeldus kasutusomaduste või
funktsionaalsete nõuete kirjeldamise teel, 
ei saa ta lükata tagasi asjade, teenuste või 
ehitustööde pakkumust, mis vastab 
Euroopa standardit ülevõtvale riiklikule 
standardile, Euroopa tehnilisele 
tunnustusele, ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, rahvusvahelisele standardile 
või Euroopa standardimisorgani 
kehtestatud tehnilisele etalonsüsteemile, 
kui nendes kirjeldustes käsitletakse tema 
poolt kindlaks määratud kasutusomadusi 
või funktsionaalseid nõudeid.

Kui avaliku sektori hankija kasutab lõike 3 
punkti a kohast võimalust sõnastada 
tehniline kirjeldus kasutusomaduste või 
funktsionaalsete nõuete alusel, ei saa ta 
lükata tagasi asjade, teenuste või 
ehitustööde pakkumust, mis vastab 
Euroopa standardit ülevõtvale riiklikule 
standardile, Euroopa tehnilisele 
tunnustusele, ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, rahvusvahelisele standardile 
või Euroopa standardimisorgani 
kehtestatud tehnilisele etalonsüsteemile, 
kui nendes kirjeldustes käsitletakse tema 
poolt kindlaks määratud kasutusomadusi 
või funktsionaalseid nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 928
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma pakkumuses tõendab pakkuja mis 
tahes asjakohasel viisil, sealhulgas artiklis 
42 osutatud tõendeid kasutades, et 
standardile vastav asi, teenus või ehitustöö 
vastavad avaliku sektori hankija ette 
nähtud kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele.

Oma pakkumuses tõendab pakkuja 
asjakohasel viisil, sealhulgas artiklis 42 
osutatud tõendeid kasutades, et standardile 
vastav asi, teenus või ehitustöö vastavad 
avaliku sektori hankija ette nähtud 
kasutusomadustele või funktsionaalsetele 
nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijatel peab olema 
võimalik kontrollida nõuete täitmist nii 
pakkumuste hindamise kui ka hanke 
täitmise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 930
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui avaliku sektori hankijad määravad 
pakkumuste hindamise kriteeriumides või 
hanketeate tingimustes kindlaks 
keskkonnanäitajad, sotsiaalsed näitajad 
või muud nõuded või kriteeriumid, võivad 
nad nõuda konkreetset märgist tõendina, 
et kõnealused ehitustööd, asjad või 
teenused neile nõuetele või 
kriteeriumidele vastavad, tingimusel et

Or. en

Muudatusettepanek 931
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 933
Ivo Belet

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 934
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) märgise saamiseks täidetavad nõuded
hõlmavad üksnes lepingu 
reguleerimisesemega seotud kriteeriume
ning need sobivad lepingu esemeks olevate 
ehitustööde, asjade või teenuste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 935
Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) märgisenõuded hõlmavad üksnes 
lepingu reguleerimisesemega seotud 
näitajaid ning need sobivad lepingu 

(a) märgisenõuded sobivad lepingu 
esemeks olevate ehitustööde, asjade või 
teenuste omaduste kindlaksmääramiseks;
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esemeks olevate ehitustööde, asjade või 
teenuste omaduste kindlaksmääramiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 936
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 937
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nõuete piiramisel hanke esemega seotud omadustega ei jää ruumi näiteks töökeskkonda 
puudutavatele märgistele.
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Muudatusettepanek 938
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 939
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märgisenõuded koostatakse teadusliku 
teabe või muude objektiivselt 
kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

(b) märgise saamiseks täidetavad nõuded
koostatakse objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 940
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märgisenõuded koostatakse teadusliku 
teabe või muude objektiivselt 

(b) märgise, sertifikaadi või muu 
tagamissüsteemi nõuded koostatakse 
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kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

teadusliku teabe või muude objektiivselt 
kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 941
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märgisenõuded koostatakse teadusliku 
teabe või muude objektiivselt 
kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

(b) märgise, sertifikaadi või muu
tagamissüsteemi nõuded koostatakse 
teadusliku teabe või muude objektiivselt 
kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 942
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) märgise nõuded on mõistlikus 
vahekorras lepingu olemusega;

Or. nl

Muudatusettepanek 943
Heide Rühle

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



PE492.859v01-00 104/166 AM\908712ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles on tähtsal 
kohal kõik asjakohased sidusrühmad, 
näiteks valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
ametiühingud, turustajad ja keskkonna-
ning sotsiaalorganisatsioonid;
Valitsusasutused saavad osaleda, kuid see 
ei ole kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 945
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) märgised, sertifikaadi- või muu 
tagamissüsteem on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad 
osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
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turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 948
Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) märgised, sertifikaadi- või muud 
tagamissüsteemid on vastu võetud avatud 
ja läbipaistva menetlusega, milles saavad 
osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonna- ning 
sotsiaalorganisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 949
Ádám Kósa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 950
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) märgised on kättesaadavad kõikidele 
huvitatud isikutele;

(d) märgised, sertifikaadi- või muu 
tagamissüsteem on kättesaadavad 
kõikidele huvitatud isikutele;
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Or. en

Muudatusettepanek 951
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) märgised on kättesaadavad kõikidele 
huvitatud isikutele;

(d) märgised, sertifikaadid või muud 
tagamissüsteemid on kättesaadavad 
kõikidele huvitatud isikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 952
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) märgise saamiseks täidetavad nõuded
määrab kindlaks märgist taotlevast 
ettevõtjast sõltumatu kolmas isik.

Or. en

Muudatusettepanek 953
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) märgisele, sertifikaadile või muu 
tagamissüsteemi vastavuse kontrolli ning 
märgise, sertifikaadi või tagatise 
omistamise määrab kindlaks asjaomasest
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märgist, sertifikaati või muud tagatist
taotlevast ettevõtjast sõltumatu kolmas isik.

Or. en

Muudatusettepanek 954
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) märgise, sertifikaadi- või muu 
tagamissüsteemi kriteeriumid määrab 
kindlaks asjaomasest märgist, sertifikaati 
või muud tagatist taotlevast ettevõtjast 
sõltumatu kolmas isik.

Or. en

Muudatusettepanek 955
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) märgise kriteeriumid määrab kindlaks 
märgist taotlevast ettevõtjast sõltumatu 
kolmas isik, kes on akrediteeritud 
vastavalt tunnustatud 
akrediteerimisstandarditele.

Or. en

Muudatusettepanek 956
Sirpa Pietikäinen

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



AM\908712ET.doc 109/166 PE492.859v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) märgis, sertifikaat või muu 
tagamissüsteem peaks sätestama ja 
tagama kõrgeimal tasemel hanke 
reguleerimisesemega seotud 
aruandluskohustuse ja kvaliteedi, et 
vältida märgisesüsteemi mis tahes 
kuritarvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Toodete puhul, millel märgis puudub, 
võivad avaliku sektori hankijad
aktsepteerida ka tootja tehnilist toimikut
või muid asjakohaseid tõendeid. Toodete 
puhul, millel märgis puudub, võivad
avaliku sektori hankijad aktsepteerida ka 
tootja tehnilist toimikut või muid 
asjakohaseid tõendeid, kuid ainult 
ettevõtjatelt, kellel ei ole sellisele 
sertifikaadile juurdepääsu või võimalust 
seda asjakohase tähtaja piires saada.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
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hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid samaväärsuse tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 959
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud konkreetse
märgise nõuetele. Avaliku sektori hankijad 
aktsepteerivad ka muid selliste nõuete 
asjakohaseid tõendeid, mis võivad 
hõlmata tootja tehnilist toimikut, juhul kui 
asjaomasel ettevõtjal ei ole sellisele 
märgisele juurdepääsu või võimalust seda 
asjakohase tähtaja piires saada, 
tingimusel et juurdepääsu puudus ei ole 
seostatav asjaomase ettevõtjaga. Selleks 
aga, et mitte diskrimineerida pakkujaid, 
kes investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse või katsearuannetesse, 
tuleb samaväärsuse tõendamise koorem 
asetada pakkujale, kelle väitel on tema 
tõendid samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid. Nõutava 
märgisega seotud samaväärsuse tõendid 
jäävad pakkujale.

Or. fr

Muudatusettepanek 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid. Soositakse või 
lisahüveks peetakse neid etikette, tehnilisi 
toimikuid või muid tõendeid, mille 
koostamises, sertifitseerimises või 
kontrollimises on osalenud 
valitsusorganid, keskkonna- või 
sotsiaalorganisatsioonid.

Or. es
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Muudatusettepanek 962
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Teatavat märgist, sertifikaati või muud 
tagamissüsteemi nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise, 
sertifikaadi või muu tagamissüsteemi
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis, 
sertifikaat või muu tagamissüsteem 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 964
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindla märgise nõudmise eesmärk 
avaliku sektori hankija poolt ei tohiks olla 
pakkujate diskrimineerimine 
hankemenetluse raamistikus.

Or. fr

Selgitus

Märgiste kasutamine pakkumuste hindamise kriteeriumide määratlemisel ja nende 
rakendamine ei tohiks tuua kaasa diskrimineerimist, mille eesmärk on soodustada teatavaid 
pakkujaid teiste suhtes.

Muudatusettepanek 965
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat märgist nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise 
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Teatavat märgist, sertifikaati või muud 
tagamissüsteemi nõudvad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerivad kõiki sellega 
samaväärseid märgiseid, mis vastavad 
avaliku sektori hankija osutatud märgise, 
sertifikaadi või muu tagamissüsteemi
nõuetele. Toodete puhul, millel märgis, 
sertifikaat või muu tagamissüsteem 
puudub, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka tootja tehnilist toimikut või 
muid asjakohaseid tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 966
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 967
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 968
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, et 
ettevõtjad esitaksid tunnustatud asutuse 
katsearuande või sellise asutuse välja antud 
tõendi tehnilistele kirjeldustele vastavuse 
kohta.

Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, et 
ettevõtjad esitaksid tunnustatud asutuse 
katsearuande või sellise asutuse välja antud 
tõendi tehnilistes kirjeldustes sätestatud 
nõuetele või kriteeriumidele, pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele või hanke 
täitmise tingimustele vastavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 969
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
tunnustatud organite koostatud 
sertifikaatide esitamist tõendamaks
vastavust konkreetsele tehnilisele 
kirjeldusele, aktsepteerivad avaliku sektori 
hankijad ka samaväärsete muude 
tunnustatud organite sertifikaate.

Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
kindlat vastavust hindava organi 
koostatud sertifikaatide esitamist, 
aktsepteerivad avaliku sektori hankijad ka 
samaväärsete muude tunnustatud organite 
sertifikaate.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või 
tal ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 971
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või tal 
ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida.

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või tal 
ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida, tingimusel et 
juurdepääsu puudus ei ole seotud 
asjaomase ettevõtjaga. Et vähendada 
siiski avaliku sektori hankijate koormust 
ja mitte diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse või katsearuannetesse, 
tuleks asetada samaväärsuse tõendamise 
koorem pakkujale, kelle väitel on tema 
tõendid samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või tal 
ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida.

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid ja samaväärseid tõendeid, 
nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
lõike 1 kohastele sertifikaatidele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid ettenähtud tähtaja jooksul hankida.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või tal 
ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida.

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või tal 
ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida. Kõnealused tõendid 
peavad tuginema teaduslikele,
kontrollitavatele ja 
mittediskrimineerivatele andmetele.

Or. it

Muudatusettepanek 974
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad teistele 
liikmesriikidele nende taotlusel mis tahes 
teabe, mis on seotud artikli 40 lõike 6, 
artikli 41 ning käesoleva artikli lõigete 1, 2 
ja 3 kohaselt tehnilistele nõuetele 
vastamise tõendamiseks esitatud tõendite 
ja dokumentidega. Asukohaliikmesriigi 
pädevad asutused annavad sellist teavet 
kooskõlas artikliga 88.

4. Liikmesriigid esitavad teistele 
liikmesriikidele nende taotlusel mis tahes 
teabe, mis on seotud artikli 40 lõike 6, 
artikli 41 ning käesoleva artikli lõigete 1, 2 
ja 3 kohaselt esitatud tõendite ja 
dokumentidega. Ettevõtja
asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 
88.

Or. en

Muudatusettepanek 975
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
ole alternatiivseid lahendusi lubatud 
esitada.

1. Avaliku sektori hankijad lubavad 
pakkujatel esitada alternatiivseid 
lahendusi, kui need on seotud hanke 
reguleerimisesemega. Kui nad 
alternatiivseid lahendusi ei luba, teatavad 
nad sellest hanketeates või eelteate 
kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
lükata alternatiivseid lahendusi tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad 1. Pakkujad võivad esitada 
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pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi 
kinnitamise ettepanekus. Sellise teabe 
puudumisel ei ole alternatiivseid 
lahendusi lubatud esitada.

põhiettepanekule alternatiivseid lahendusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 977
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Alternatiivseks lahenduseks võib olla 
alternatiivne projekteerimise, teostuse või 
lepingu rahastamise mudel.

Or. fr

Muudatusettepanek 978
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
ole alternatiivseid lahendusi lubatud 
esitada.

1. Avaliku sektori hankijad lubavad 
pakkujatel esitada alternatiivseid 
lahendusi. Kui avaliku sektori hankijad ei 
soovi alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubada, teatavad nad sellest hanketeates 
või eelteate kasutamise korral huvi 
kinnitamise ettepanekus. Sellise teabe 
puudumisel on alternatiivseid lahendusi 
lubatud esitada.
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Or. en

Muudatusettepanek 979
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
ole alternatiivseid lahendusi lubatud 
esitada.

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatel keelata esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste keelamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel on
alternatiivseid lahendusi lubatud esitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
ole alternatiivseid lahendusi lubatud 
esitada.

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad lubavad alternatiivsete 
lahendamist üldreeglina, välja arvatud 
juhul, kui nad teatavad vastupidisest
hanketeates või eelteate kasutamise korral 
huvi kinnitamise ettepanekus. Sellise 
keelava teabe puudumisel on
alternatiivseid lahendusi lubatud esitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 981
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivseid lahendusi lubavad 
avaliku sektori hankijad esitavad 
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

2. Alternatiivseid lahendusi lubavad 
avaliku sektori hankijad esitavad 
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama. 
Avaliku sektori hankijad tagavad ka, et 
pakkumuste hindamise kriteeriume on 
võimalik edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate lahenduste 
suhtes ja ka selliste nõuetele vastavate 
pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivseid lahendusi lubavad 
avaliku sektori hankijad esitavad 
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

2. Avaliku sektori hankijad esitavad 
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 983
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivseid lahendusi lubavad 
avaliku sektori hankijad esitavad
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

2. Kui alternatiivsed lahendused ei ole 
keelatud, siis esitavad avaliku sektori 
hankijad hankedokumentides 
miinimumnõuded, millele lahendused 
peavad vastama, ning alternatiivsete 
lahenduste esitamise eritingimused. 
Avaliku sektori hankijad tagavad ka, et 
pakkumuste hindamise kriteeriume on 
võimalik edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate lahenduste 
suhtes ja ka selliste nõuetele vastavate 
pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 984
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivseid lahendusi lubavad 
avaliku sektori hankijad esitavad
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

2. Alternatiivseid lahendusi võib lubada
hankedokumentides, milles on 
määratletud miinimumnõuded, millele 
lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
tingimused. Kõnealused miinimumnõuded 
on kohustuslikud tagamaks, et 
alternatiivsed lahendused ei mõjuta hanke 
reguleerimiseset. Avaliku sektori hankija 
võib lükata tagasi mis tahes alternatiivse 
lahenduse põhjendusega, et see mõjutaks 
hanke reguleerimiseset. Avaliku sektori 
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hankijad tagavad ka, et pakkumuste 
hindamise kriteeriume on võimalik edukalt 
kohaldada kõnealustele nõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 985
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvesse võetakse ainult need 
alternatiivsed lahendused, mis vastavad 
avaliku sektori hankija kehtestatud 
miinimumnõuetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi alternatiivsete 
lahendustega pakkumuste esitamist 
lubanud avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või 
asjade hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.

välja jäetud

Or. en



PE492.859v01-00 124/166 AM\908712ET.doc

ET

Muudatusettepanek 987
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi alternatiivsete 
lahendustega pakkumuste esitamist 
lubanud avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.

Or. en

Selgitus

Innovatiivsete toodete ja tootmismeetodite soodustamiseks on alternatiivsed lahendused üks 
parimaid vahendeid, mille kasutamist tuleks soodustada ja mitte takistada.

Muudatusettepanek 988
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi alternatiivsete 
lahendustega pakkumuste esitamist 
lubanud avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või asjade
hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi alternatiivsete 
lahendustega pakkumuste esitamist 
mittekeelanud avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.
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Or. fr

Muudatusettepanek 989
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jätta
Lepingute osadeks jaotamine
1. Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.
Avaliku sektori hankijad näitavad 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus ära, kas pakkumused 
piirduvad ühe või teatava arvu osadega.
2. Avaliku sektori hankijad võivad isegi 
juhul, kui on märgitud võimalus esitada 
pakkumus kõigi osade kohta, piirata ühe 
pakkujaga sõlmitavate lepingu osade 
arvu, tingimusel et maksimaalne arv on 
märgitud hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks ja märgivad ära eri osade suhtes 
lepingute sõlmimise objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid või 
eeskirjad, kui pakkumuste hindamiseks 
kasutatavate kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel sõlmitaks ühe pakkujaga leping 
maksimaalset arvu ületavate osade suhtes.
3. Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad avaliku 
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sektori hankijad ette näha, et nad 
sõlmivad kas lepingu iga üksiku osa 
suhtes või nad sõlmivad ühe või mitu 
lepingut, mis võivad hõlmata mitut osa või 
kõiki osasid.
Avaliku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui on, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.
Avaliku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 66 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 66 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on kõigi asjaomase 
lepinguga hõlmatud osade puhul 
paremini täidetud. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks meetodid, mida nad kavatsevad
sellise võrdluse puhul kasutada. Need 
kriteeriumid peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad.
4. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, 
et kõik töövõtjad kooskõlastavad tegevuse 
selle ettevõtja juhtimisel, kellega on 
sõlmitud leping sellise osa suhtes, mis 
hõlmab kogu projekti või selle asjaomaste 
osade kooskõlastamist.

Or. da

Muudatusettepanek 990
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
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Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Liikmesriigid sätestavad 
riigihankelepingute osadeks jaotamise 
normid riiklikul tasandil. Avaliku sektori 
hankijad näitavad hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus ära, kas
pakkumused piirduvad ühe või teatava 
arvu osadega.

Or. en

Selgitus

Riigihankelepingu maksumuse määrab hangitavate kaupade, ehitustööde või teenuste iseloom 
ja maht. Põhjus, miks hanke maksumuseks määratakse üle 500 000 euro, on vastavalt 
reguleerimisesemele ilmne. Seetõttu oleks avaliku sektori hankijate kohustust iga suurema 
hanke puhul selgitada ja põhjendada, miks hanke väärtuseks hinnatakse üle 500 000 euro, 
mittevajalik halduskoormus ja ülemäärane kohustus.

Muudatusettepanek 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada,
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija esitama hanketeates 
või -kutses põhjenduse oma valiku kohta 
mitte jaotada lepingut osadeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks.

Or. en

Muudatusettepanek 993
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepinguid võib jaotada osadeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
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Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepinguid võib jaotada osadeks. 
Asjade ja teenuste lepingute puhul, mille 
maksumus on artikli 5 kohaselt arvestatuna 
vähemalt 500 000 eurot, ning ehitustööde 
lepingute puhul, mille maksumus on 
vähemalt 10 000 000 eurot, nimetab
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, seda
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides ei ole vaja näidata, et artikkel osutab lepingutele, mis on vähemalt 
sama suur kui artiklis 4 esitatud piirmäärad, kuna see on ilmne. Piisab sellest, kui näidata 
ära kindlad piirmäärad – mis peaksid ühelt poolt asjade ja teenuste ning teiselt poolt 
ehitustööde jaoks erinevad olema –, kuna need piirmäärad on traditsiooniliselt erinevate 
riigihankedirektiivide raames erinenud.

Muudatusettepanek 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 

Väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele laialdasema juurdepääsu 
võimaldamiseks riigihangetele võib
jaotada riigihankelepinguid ühesugusteks 
või erinevateks osadeks. Lepingute puhul, 
mille maksumus võrdub vähemalt artiklis 4 
sätestatud piirmääradega ning on artikli 5 
kohaselt arvestatuna vähemalt 1 000 000
eurot, peavad avaliku sektori hankijad 



PE492.859v01-00 130/166 AM\908712ET.doc

ET

kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

esitama hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus hankelepingu osadeks 
jagamata jätmise põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 996
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada,
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Saavutamaks tihedamat konkurentsi, viib
avaliku sektori hankija hanke läbi 
osadena, välja arvatud juhul, kui hangitav 
ese ei võimalda osade eristamist. Kui 
hanget ei saa osadeks jaotada, kuna 
tulenevalt reguleerimisesemest on 
teenuste iseloomust lähtuv jaotamine 
võimatu, esitab avaliku sektori hankija 
selleks hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus asjakohased põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 

Maksimaalse konkurentsi võimaldamiseks
võib avaliku sektori hankija sõlmida 
lepingu üksikute osadena. Tingimusel, et 
üksikjuhul on olemas objektiivsed osadeks
jaotamist välistavad põhjused, võib 
avaliku sektori hankija lepingu osadeks 
jagamisest loobuda.
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esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Or. de

Selgitus

Siin pannakse avaliku sektori hankijale asjatu halduskoormus, mis tuleb lihtsustamise huvides 
välja jätta.

Muudatusettepanek 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada,
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Et tihendada konkurentsi ja aidata 
VKEdel saada riigihangetele 
juurdepääsu, jagatakse 
riigihankelepingud ühesugusteks või 
erinevateks osadeks, kui see on hanke 
olemusest tulenevalt asjakohane. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada,
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija esitama selleks 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus asjakohased põhjendused oma 
valiku kohta jagada või mitte jagada 
hankelepingut osadeks.

Or. it

Muudatusettepanek 1000
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada,
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija esitama hanketeates 
või huvi kinnitamise ettepanekus 
asjakohase selgituse lepingu osadeks 
jaotamise ja või jaotamata jätmise kohta.

Or. en

Selgitus

Riigihankelepingute osadeks jaotamine võimaldab VKEdel osaleda riigihangetel ning avaliku 
sektori hankijad peaksid olema kohustatud seda võimalust vähemalt kaaluma. Direktiiv peaks 
olema siiski neutraalsem ega tohiks ei jaotamist ega üheosalist hanget eelistada, kuna otsused 
tuleb teha juhtumipõhiselt ning tehnilisi ja majanduslikke tegureid arvestades.
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Muudatusettepanek 1001
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Et tihendada konkurentsi ja aidata 
VKEdel saada riigihangetele 
juurdepääsu, võib jaotada 
riigihankelepinguid ühesugusteks või 
erinevateks osadeks, välja arvatud 
hangetel, mille puhul avaliku sektori 
hankija ei pea otstarbekaks lepingut 
osadeks jaotada.

Or. en

Selgitus

On ilmselt tähtis julgustada avaliku sektori hankijaid lepinguid osadeks jaotama, et teha 
VKEdele riigihankekonkurssidel osalemine lihtsamaks. Osadeks jaotamise kohustust ei tohiks 
siiski kehtestada, kuna sel juhul võiks avaliku sektori hankija jaotada osadeks lepingut, mida 
ei oleks tohtinud jaotada. Seda juhtub sageli näiteks ehitus- ja IT-lepingute puhul.

Muudatusettepanek 1002
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija esitama hanketeates 
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otstarbekaks lepingut osadeks jaotada,
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

või huvi kinnitamise ettepanekus 
asjakohase selgituse lepingu osadeks 
jaotamise ja või jaotamata jätmise kohta 
seoses tehnilise, õigusliku või rahalise 
jagamatusega. Liikmesriigid võivad 
määratleda ja kehtestada spetsiifiliste 
lepingute jaoks kohustuslikud osad.

Or. en

Muudatusettepanek 1003
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad näitavad 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus ära, kas pakkumused 
piirduvad ühe või teatava arvu osadega.

Avaliku sektori hankijad näitavad 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus ära, kas leping piirdub ühe või 
teatava arvu osadega. Nad võivad osade 
arvu vabalt valida, võttes arvesse 
nõutavate teenuste tehnilisi näitajaid, 
asjaomase majandussektori struktuuri ja 
vajadusel teatavatele elualadele 
kohaldatavaid eeskirju.

Or. fr

Muudatusettepanek 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad näitavad
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus ära, kas pakkumused 
piirduvad ühe või teatava arvu osadega.

Kui avaliku sektori hankija piirab 
võimalust esitada pakkumust ühele või 
mitmele pakkumusele, näitab ta selle
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või hankedokumentides ära.
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Or. en

Selgitus

Näib, et piisab sellest, kui kohustada avaliku sektori hankijaid teatama hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus oma otsusest mitte jaotada lepingut osadeks. Avaliku sektori 
hankijatelt ei tohiks nõuda põhjuste konkreetset selgitust. Ei ole selge, mida selline nõue 
juurde annaks. Teise lõigu sõnastust on täpsuse mõttes kohandatud.

Muudatusettepanek 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad isegi 
juhul, kui on märgitud võimalus esitada 
pakkumus kõigi osade kohta, piirata ühe 
pakkujaga sõlmitavate lepingu osade 
arvu, tingimusel et maksimaalne arv on 
märgitud hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks ja märgivad ära eri osade suhtes 
lepingute sõlmimise objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid või 
eeskirjad, kui pakkumuste hindamiseks 
kasutatavate kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel sõlmitaks ühe pakkujaga leping 
maksimaalset arvu ületavate osade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hankeeeskirjade lihtsustamine

Muudatusettepanek 1006
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad isegi 
juhul, kui on märgitud võimalus esitada 
pakkumus kõigi osade kohta, piirata ühe 
pakkujaga sõlmitavate lepingu osade arvu, 
tingimusel et maksimaalne arv on märgitud 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus. Avaliku sektori hankijad 
määravad hankedokumentides kindlaks ja 
märgivad ära eri osade suhtes lepingute 
sõlmimise objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid või 
eeskirjad, kui pakkumuste hindamiseks 
kasutatavate kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel sõlmitaks ühe pakkujaga leping 
maksimaalset arvu ületavate osade suhtes.

2. Taotlejad ei või esitada erinevaid 
pakkumusi vastavalt võimalikule lepingu 
osade arvule. Avaliku sektori hankijad 
piiravad ühe pakkujaga sõlmitavate 
lepingu osade arvu, tingimusel et 
maksimaalne arv on märgitud hanketeates 
või huvi kinnitamise ettepanekus. Avaliku 
sektori hankijad määravad 
hankedokumentides kindlaks ja märgivad 
ära eri osade suhtes lepingute sõlmimise 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
kriteeriumid või eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad avaliku 
sektori hankijad ette näha, et nad 
sõlmivad kas lepingu iga üksiku osa 
suhtes või nad sõlmivad ühe või mitu 
lepingut, mis võivad hõlmata mitut osa või 
kõiki osasid.

välja jäetud

Avaliku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui on, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.
Avaliku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 66 kohastele pakkumuste 
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hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 66 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on kõigi asjaomase 
lepinguga hõlmatud osade puhul 
paremini täidetud. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks meetodid, mida nad kavatsevad 
sellise võrdluse puhul kasutada. Need 
kriteeriumid peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Hankeeeskirjade lihtsustamine

Muudatusettepanek 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad avaliku 
sektori hankijad ette näha, et nad 
sõlmivad kas lepingu iga üksiku osa 
suhtes või nad sõlmivad ühe või mitu 
lepingut, mis võivad hõlmata mitut osa või 
kõiki osasid.

välja jäetud

Avaliku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui on, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.
Avaliku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 66 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
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sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 66 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on kõigi asjaomase 
lepinguga hõlmatud osade puhul 
paremini täidetud. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks meetodid, mida nad kavatsevad 
sellise võrdluse puhul kasutada. Need 
kriteeriumid peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad.

Or. en

Muudatusettepanek 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad avaliku 
sektori hankijad ette näha, et nad 
sõlmivad kas lepingu iga üksiku osa 
suhtes või nad sõlmivad ühe või mitu 
lepingut, mis võivad hõlmata mitut osa või 
kõiki osasid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige 3 võiks tuua kaasa ettepaneku eesmärgile, nimelt VKE-de jaoks riigihangetele parema 
juurdepääsu andmisele, vastupidise tulemuse, kuna võiks põhjustada hangete agregeerimist 
ja seeläbi VKE-de kõrvalejätmist.

Muudatusettepanek 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui on, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui on, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.

Avaliku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui on, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada. Ühe 
lepingu sõlmimine ei tohi piirata 
konkurentsi ega tuua kaasa turu 
monopoliseerumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 66 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 

välja jäetud



PE492.859v01-00 140/166 AM\908712ET.doc

ET

pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 66 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on kõigi asjaomase 
lepinguga hõlmatud osade puhul 
paremini täidetud. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks meetodid, mida nad kavatsevad 
sellise võrdluse puhul kasutada. Need 
kriteeriumid peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Riigihankelepingu maksumuse määrab hangitavate kaupade, ehitustööde või teenuste iseloom 
ja maht. Põhjus, miks hanke maksumuseks määratakse üle 500 000 euro, on vastavalt 
reguleerimisesemele ilmne. Seetõttu oleks avaliku sektori hankijate kohustust iga suurema 
hanke puhul selgitada ja põhjendada, miks hanke väärtuseks hinnatakse üle 500 000 euro, 
mittevajalik halduskoormus ja ülemäärane kohustus.

Muudatusettepanek 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 66 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 66 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on kõigi asjaomase 
lepinguga hõlmatud osade puhul 
paremini täidetud. Avaliku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks meetodid, mida nad kavatsevad 

välja jäetud
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sellise võrdluse puhul kasutada. Need 
kriteeriumid peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad.

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, 
et kõik töövõtjad kooskõlastavad tegevuse 
selle ettevõtja juhtimisel, kellega on 
sõlmitud leping sellise osa suhtes, mis 
hõlmab kogu projekti või selle asjaomaste 
osade kooskõlastamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riigihankelepingu maksumuse määrab hangitavate kaupade, ehitustööde või teenuste iseloom 
ja maht. Põhjus, miks hanke maksumuseks määratakse üle 500 000 euro, on vastavalt 
reguleerimisesemele ilmne. Seetõttu oleks avaliku sektori hankijate kohustust iga suurema 
hanke puhul selgitada ja põhjendada, miks hanke väärtuseks hinnatakse üle 500 000 euro, 
mittevajalik halduskoormus ja ülemäärane kohustus.

Muudatusettepanek 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, 
et kõik töövõtjad kooskõlastavad tegevuse 
selle ettevõtja juhtimisel, kellega on 
sõlmitud leping sellise osa suhtes, mis 

välja jäetud
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hõlmab kogu projekti või selle asjaomaste 
osade kooskõlastamist.

Or. en

Selgitus

Hankeeeskirjade lihtsustamine

Muudatusettepanek 1016
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud menetluse ja läbirääkimistega 
menetluse puhul võivad keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijad artikli 24 lõike 
2 kohaselt kasutada eelteadet hanke 
väljakuulutamiseks, kui teade vastab 
kõigile järgmistele tingimustele:

Piiratud menetluse ja läbirääkimistega 
menetluse puhul võivad hankijad artikli 24 
lõike 2 kohaselt kasutada eelteadet hanke 
väljakuulutamiseks, kui teade vastab 
kõigile järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 1017
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kui ettevõtja on kantud artikli 83 a 
kohaselt asutatud rikkumiste registrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1018
Louis Grech
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid vajadusel võtma 
riigihanke pakkumuste suhtes vastu 
„kodaniku valiku mudeli“, eelkõige 
isikuteenuste, näiteks vanurite 
majapidamisteenuste puhul. Seeläbi oleks 
kodanikel võimalus valida 
kvaliteedikriteeriumidele vastavate 
pakkujate seast kindel pakkuja, leppida 
kokku (maksimaalne) hind, ning avaliku 
sektori hankija saaks sõlmida 
raamlepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 48 päeva pärast lepingu või 
raamlepingu sõlmimist saadavad avaliku 
sektori hankijad lepingu sõlmimise teate 
hankemenetluse tulemuste kohta.

Hiljemalt 14 päeva pärast lepingu või 
raamlepingu sõlmimist saadavad avaliku 
sektori hankijad lepingu sõlmimise teate 
hankemenetluse tulemuste kohta.
Mittetäieliku või ebaselge lepingu 
sõlmimise teate puhul võtab komisjon 
avaliku sektori hankijaga ühendust 
täieliku lepingu sõlmimise teate saamiseks 
või selle täpsustamiseks.

Or. en

Selgitus

TED andmed ei ole usaldusväärsed, kuna avaliku sektori hankijad unustavad sageli lepingu 
sõlmimise teateid saata. Tähtaja lühendamisel muutuks see andmekogumise sammas 
tõhusamaks. Peale selle on hankelepingute sõlmimise teated tegelikkuses sageli mittetäielikud 
või ebaselged, komisjon ei võta avaliku sektori hankijatega täpsustamiseks ühendust. Seetõttu 
oleks kasulik kehtestada komisjonile selgesõnaline kohustus andmeid täielikkuse ja sidususe 
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suhtes kontrollida.

Muudatusettepanek 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 48 päeva pärast lepingu või 
raamlepingu sõlmimist saadavad avaliku 
sektori hankijad lepingu sõlmimise teate 
hankemenetluse tulemuste kohta.

Hiljemalt 48 päeva pärast lepingu või 
raamlepingu sõlmimist saadavad avaliku 
sektori hankijad lepingu sõlmimise teate 
hankemenetluse tulemuste kohta.

XVI B lisas loetletud teenustega seotud 
hankelepingute puhul märgivad ostjad 
teates, kas nad on selle avaldamisega 
nõus. Selliste teenuste hankelepingute 
puhul kehtestab komisjon eeskirjad 
statistiliste aruannete koostamiseks 
teadete põhjal ja nende aruannete 
avaldamiseks artiklis 91 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Seotud A ja B teenuste erisuse taaskehtestamisega.

Muudatusettepanek 1021
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankijad saadavad teate 
dünaamilisel hankesüsteemil põhineva 
lepingute sõlmimise menetluse tulemuste 
kohta 48 päeva jooksul alates iga lepingu 
sõlmimisest. Nad võivad sellised teated 
kvartalite kaupa rühmitada. Sel juhul 
edastavad nad selliselt rühmitatud teated 

3. Avaliku sektori hankijad saadavad teate 
dünaamilisel hankesüsteemil põhineva 
lepingute sõlmimise menetluse tulemuste 
kohta 48 päeva jooksul alates iga lepingu 
sõlmimisest.
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48 päeva jooksul pärast iga kvartali lõppu. 

Or. pt

Muudatusettepanek 1022
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 46, 47 ja 48 osutatud teateid 
ja nende sisu ei avaldata riigi tasandil 
enne artikli 49 kohast avaldamist. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mittevajalik bürokraatlik koormus ja eksimuste allikas.

Muudatusettepanek 1023
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võimaldavad 
elektrooniliste vahendite abil 
hankedokumentidele piiramatut ja
täielikku tasuta juurdepääsu alates teate 
avaldamise kuupäevast kooskõlas artikliga 
49 või alates kuupäevast, mil saadeti huvi 
kinnitamise ettepanek. Teate või huvi 
kinnitamise ettepaneku tekstis märgitakse 
interneti-aadress, kus kõnealused 
dokumendid on kättesaadavad.

1. Avaliku sektori hankijad võimaldavad
elektrooniliste vahendite abil 
hankedokumentidele täielikku tasuta 
juurdepääsu alates teate avaldamise 
kuupäevast kooskõlas artikliga 49 või 
alates kuupäevast, mil saadeti huvi 
kinnitamise ettepanek. Avaliku sektori 
hankijad võivad erilistel asjaoludel küsida 
nime, aadressi või muid pakkujat 
tuvastavaid andmeid. Teate või huvi 
kinnitamise ettepaneku tekstis märgitakse 
interneti-aadress, kus kõnealused 
dokumendid on kättesaadavad.
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Or. en

Selgitus

Võib tekkida näiteks vajadus tõendada pakkuja andmeid (nimi, aadress jmt).

Muudatusettepanek 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võimaldavad 
elektrooniliste vahendite abil 
hankedokumentidele piiramatut ja täielikku 
tasuta juurdepääsu alates teate avaldamise 
kuupäevast kooskõlas artikliga 49 või 
alates kuupäevast, mil saadeti huvi 
kinnitamise ettepanek. Teate või huvi 
kinnitamise ettepaneku tekstis märgitakse 
interneti-aadress, kus kõnealused 
dokumendid on kättesaadavad.

1. Avaliku sektori hankijad võimaldavad 
elektrooniliste vahendite abil 
hankedokumentidele piiramatut ja täielikku 
tasuta juurdepääsu alates teate avaldamise 
kuupäevast kooskõlas artikliga 49 või 
alates kuupäevast, mil saadeti huvi 
kinnitamise ettepanek. Teate või huvi 
kinnitamise ettepaneku tekstis märgitakse 
interneti-aadress, kus kõnealused 
dokumendid on kättesaadavad. Avaliku 
sektori hankija võib seada juurdepääsu 
tingimuseks, et taotleja teatab hankijale 
eelnevalt nime, aadressi ja muud andmed 
või esitab vastavad dokumendid, mis 
võimaldavad taotleja isiku üheselt 
kindlaks teha.

Or. de

Selgitus

Avaliku sektori hankijal on nt ohutusvaldkonna hangete korral õigustatud huvi teada, kes 
hankedokumente soovib.

Muudatusettepanek 1025
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seda lisateavet antakse kõikidele 
hankemenetluses osalevatele pakkujatele.

Or. es

Muudatusettepanek 1026
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud hankemenetluse, võistleva 
dialoogi, innovatsioonipartnerluse ja
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul esitavad avaliku 
sektori hankijad kõigile väljavalitud 
taotlejatele üheaegselt ja kirjalikult 
ettepaneku esitada oma pakkumused või 
osaleda võistlevas dialoogis, kui seda 
kasutatakse.

Piiratud hankemenetluse ja 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul esitavad avaliku 
sektori hankijad kõigile väljavalitud 
taotlejatele üheaegselt ja kirjalikult 
ettepaneku esitada oma pakkumused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud ettepanekud 
sisaldavad viidet elektroonilisele 
aadressile, kus kirjeldused või kirjeldav 
dokument ja mis tahes muud täiendavad 
dokumendid on elektrooniliste vahendite 
abil vahetult kättesaadavad. Lisaks 
sisaldavad need X lisas sätestatud teavet.

2. Lõikes 1 osutatud ettepanekud 
sisaldavad viidet elektroonilisele 
aadressile, kus kirjeldused või kirjeldav 
dokument ja mis tahes muud täiendavad 
dokumendid on pakkujale kättesaadavad. 
Lisaks sisaldavad need X lisas sätestatud 
teavet.
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Or. de

Selgitus

Piisav selgitus teabe internetis kättesaadavaks tegemiseks. Eri pakkujate teavet ei tohiks ette 
kirjutada. Pakkuja peab siin ise vastutama.

Muudatusettepanek 1028
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomase osapoole taotlusel teavitavad
avaliku sektori hankijad võimalikult 
kiiresti ja igal juhul 15 päeva jooksul alates 
kirjaliku taotluse saamisest:

2. Avaliku sektori hankijad teavitavad 
võimalikult kiiresti alates 
kontsessioonilepingute sõlmimise, 
osalemistaotluse tagasilükkamise, 
pakkumuse tagasilükkamise kuupäevast 
ja igal juhul 15 päeva jooksul alates 
kirjaliku taotluse saamisest:

Or. es

Muudatusettepanek 1029
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu või riikliku 
seadusandluse sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade asukohas, või rahvusvahelise 
sotsiaal- või keskkonnaõiguse sätetega, mis 
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on loetletud XI lisas, eeldusel, et need on 
seotud lepingu reguleerimisesemega.

Or. en

Muudatusettepanek 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 54 lõige 2 osutab kooskõlale ELi õigusaktidega. See on väga laia tähendusega 
sõnastus ja sellisena ebaselge. Pealegi on juba olemasoleva direktiivi alusel võimalik 
välistada pakkujad, kes ei tegutse seaduslikult. Seetõttu ei ole see säte vajalik. Selline 
reguleerimine on liigne, kuna on niigi selge, et nii pakkuja kui ka avaliku sektori hankija 
peavad järgima ELi õigusakte.

Muudatusettepanek 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 

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

pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärsel 
tasemel kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö-, andmekaitse- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- või keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 1032
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1033
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 

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

pakkumus ei vasta vähemalt samaväärsel 
tasemel kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu ja riikliku õiguse sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete ja muude siduvate 
sätete või rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis piirdub viide õigusnormidele viitega liidu õigusaktidele kindlates 
õigusvaldkondades. Viidet tuleks laiendada, võttes arvesse ka riiklikud õigusaktid ja tööturu 
reguleerimise süsteemid.

Muudatusettepanek 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Lisaks ELi õigusaktidele peavad pakkujad järgima ka riiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärsel 
tasemel kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
sätetega või tarneahela töötingimusi 
puudutavate kohustustega, mis on 
sätestatud tootmisprotsesside 
toimumiskoha riiklikes tööseadustes ja 
eeskirjades ning rahvusvahelistes 
konventsioonides, mis on loetletud XI 
lisas, olenevalt sellest, mis on töötajatele 
soodsam.

Kõnealused sätted hõlmavad
(a) ILO kaheksas põhikonventsioonis 
(ühinemisvabaduse ja 
kollektiivläbirääkimiste kohta, 
sunniviisilise ja kohustusliku töö 
kaotamise kohta, töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel diskrimineerimise 
kaotamise kohta ning laste tööjõu 
kasutamise kaotamise kohta) kehtestatud 
sätteid;
(b) töötervishoidu ja ohutusnõudeid;
(c) tööaega;
(d) töötasu ning
(c) sotsiaalkindlustust.

Or. en

Muudatusettepanek 1036
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Avaliku sektori hankijad ei sõlmi
lepingut pakkujaga, kes esitas parima 
pakkumuse, kui nad on üheselt 
mõistetavate ja piisavate tõendite alusel
kindlaks teinud, et kõnealune pakkumus ei 
vasta vähemalt samaväärsel tasemel 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse sätete 
või rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et avaliku sektori hankijad ei tohiks sõlmida lepingut taotlejaga, kes 
osutub sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse rikkujaks.

Muudatusettepanek 1037
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avatud hankemenetluste puhul on 
avaliku sektori hankijatel õigus otsustada 
pakkumusi enne valikukriteeriumide 
täitmise kontrollimist uurida, tingimusel 
et järgitakse käesoleva jao asjakohaseid 
sätteid, seahulgas nõuet, et lepingut ei 
sõlmita pakkujaga, kes oleks tulnud 
artikli 55 kohaselt kõrvale jätta või kes ei 
vasta avaliku sektori hankija käesoleva 
jao 1. alajao kohaselt kehtestatud 
valikukriteeriumidele.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1038
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avatud hankemenetluste puhul on 
avaliku sektori hankijatel õigus otsustada 
pakkumusi enne valikukriteeriumide 
täitmise kontrollimist uurida, tingimusel 
et järgitakse käesoleva jao asjakohaseid 
sätteid, seahulgas nõuet, et lepingut ei 
sõlmita pakkujaga, kes oleks tulnud 
artikli 55 kohaselt kõrvale jätta või kes ei 
vasta avaliku sektori hankija käesoleva 
jao 1. alajao kohaselt kehtestatud 
valikukriteeriumidele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1039
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avatud hankemenetluste puhul on 
avaliku sektori hankijatel õigus otsustada 
pakkumusi enne valikukriteeriumide 
täitmise kontrollimist uurida, tingimusel et 
järgitakse käesoleva jao asjakohaseid 
sätteid, seahulgas nõuet, et lepingut ei 
sõlmita pakkujaga, kes oleks tulnud artikli 
55 kohaselt kõrvale jätta või kes ei vasta 
avaliku sektori hankija käesoleva jao 1. 
alajao kohaselt kehtestatud 
valikukriteeriumidele.

3. Avatud hankemenetluste puhul on 
avaliku sektori hankijatel õigus otsustada 
pakkumusi enne valikukriteeriumide 
täitmise kontrollimist uurida, tingimusel et 
järgitakse käesoleva jao asjakohaseid 
sätteid, seahulgas nõuet, et lepingut ei 
sõlmita pakkujaga, kes oleks tulnud artikli 
55 kohaselt kõrvale jätta või kes ei vasta 
avaliku sektori hankija käesoleva jao 1.-2.
alajao kohaselt kehtestatud 
valikukriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 89 seoses XI lisas esitatud loetelu 
ajakohastamisega, kui sellised 
muudatused on vajalikud uute 
rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimise või 
kokkulepete muutmise tõttu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1041
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja hankelepingus 
osalemisest kõrvalejätmise kohustust 
kohaldatakse ka juhul, kui lõpliku 
kohtuotsusega on mõistetud süüdi 
äriühingute juhid või mis tahes muud 
isikud, kellel on õigus taotlejat või 
pakkujat esindada, tema nimel otsuseid 
teha või teda kontrollida.

Taotleja või pakkuja hankelepingus 
osalemisest kõrvalejätmise kohustust 
kohaldatakse ka juhul, kui lõpliku 
kohtuotsusega on mõistetud süüdi 
äriühingute juhid.

Or. en

Selgitus

Ilma selgesõnalise määratluseta looks selline sõnastus võimaluse kuritarvitusteks ja 
juriidilisteks vaidlusteks.

Muudatusettepanek 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui need välistamispõhjused esinevad 
kolmanda lepinguosalise 
kindlaksmääramise menetluse käigus, 
jäetakse ettevõtja nende tõttu välja ka 
riigihankemenetlusest.

Or. it

Muudatusettepanek 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku sektori hankija on 
teadlik res judicata jõudu omavast otsusest, 
mille kohaselt ettevõtja ei ole täitnud 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmisega seotud kohustusi oma 
asukohariigi või avaliku sektori hankija 
riigi õigusaktide kohaselt.

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku sektori hankija on 
teadlik res judicata jõudu omavast otsusest, 
mille kohaselt ettevõtja ei ole täitnud 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmisega seotud kohustusi või teisi, 
sotsiaalsete ja tööhõivetingimustega 
seotud kohustusi, hõlmates tervisekaitset 
ja tööohutust, sotsiaalkindlustust ja 
töötingimusi, nagu need on kehtestatud 
ELi õigusaktide, riiklike õigusnormide, 
vahekohtu otsuste, kollektiivlepingute 
ning XI lisas nimetatud rahvusvaheliste 
tööõigussätetega, mis teenuste osutamise 
kohas kehtivad; need kohustused kehtivad 
ka piiriülestes olukordades, kus ühe 
liikmesriigi töötaja osutab teenust teises 
liikmesriigis.

Or. de
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Muudatusettepanek 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku sektori hankija on 
teadlik res judicata jõudu omavast 
otsusest, mille kohaselt ettevõtja ei ole 
täitnud maksude või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori hankija riigi õigusaktide 
kohaselt.

2. Riigihankes osalemisest jäetakse 
kõrvale ettevõtja, kes ei ole täitnud 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmisega seotud kohustusi oma 
asukohariigi või avaliku sektori hankija 
riigi õigusaktide kohaselt.

Or. it

Muudatusettepanek 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku sektori hankija on 
teadlik res judicata jõudu omavast 
otsusest, mille kohaselt ettevõtja ei ole 
täitnud maksude või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori hankija riigi õigusaktide 
kohaselt.

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui:

nad on toime pannud lõplikult tuvastatud 
tõsiseid või korduvaid 
sotsiaalkindlustusmaksete alaste 
eeskirjade rikkumisi oma asukohariigi või 
avaliku sektori hankija riigi õigusaktide 
kohaselt;

nad on toime pannud lõplikult tuvastatud 
tõsiseid või korduvaid maksumaksja 
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kohustuste rikkumisi oma asukohariigi 
või avaliku sektori hankija riigi 
õigusaktide kohaselt;

Or. it

Muudatusettepanek 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste korduvast rikkumisest, 
mis on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XI 
lisas, kuid ainult tarnijate esimese tasandi 
piires;

Or. en

Muudatusettepanek 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 
õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 
hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel.
Käesoleva artikli kohaselt pakkumuste 
kõrvalejätmiseks võib kasutada ainult 
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rikkumisi, mille kohta on teinud otsuse 
liidu või WTO riigihankeid käsitleva 
lepingu (GPA) osapooleks oleva riigi 
kohus või pädev asutus;

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas, ja pädev kohus on 
rikkumist seaduslikult tunnistanud;

Or. de

Selgitus

Arvestades tõsiseid õiguslikke tagajärgi (ka taotluse tagasilükkamise põhjuste raames), peaks 
kohus õigusliku ebakindluse ja meelevaldsete otsuste vältimiseks seaduslikult kinnitama 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse sätete rikkumist. Teine lause on ebaselge ning tuleks 
seetõttu õigusliku ebakindluse vältimiseks välja jätta.

Muudatusettepanek 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 

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

kehtestatud liidu sotsiaal-, töö-, 
andmekaitse- või keskkonnaõiguse sätete 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas. Vastavus liidu õigusaktidele või 
rahvusvahelistele sätetele hõlmab ka 
vastavust samaväärsel tasemel;

Or. en

Muudatusettepanek 1050
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1051
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 

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

loetletud XI lisas. Vastavus liidu 
õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 
hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel;

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis piirdub viide õigusnormidele viitega liidu õigusaktidele konkreetsetes 
õigusvaldkondades. Viidet tuleks laiendada, võttes arvesse ka riiklikud õigusaktid ja tööturu 
reguleerimise süsteemid.

Muudatusettepanek 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 

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

töötingimusi puudutavate kohustustega, 
mis on sätestatud tootmisprotsesside 
toimumiskoha riiklikes tööseadustes ja 
eeskirjades ning rahvusvahelistes 
konventsioonides, mis on loetletud XI 
lisas, olenevalt sellest, mis on töötajatele 
soodsam.

Kõnealused sätted hõlmavad
(a) ILO kaheksas põhikonventsioonis 
(ühinemisvabaduse ja 
kollektiivläbirääkimiste kohta, 
sunniviisilise ja kohustusliku töö 
kaotamise kohta, töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel diskrimineerimise 
kaotamise kohta ning laste tööjõu 
kasutamise kaotamise kohta) kehtestatud 
sätteid;
(b) töötervishoidu ja ohutusnõudeid;
(c) tööaega;
(d) töötasu ning 
(c) sotsiaalkindlustust. 
Vastavus liidu õigusaktidele või 
rahvusvahelistele sätetele hõlmab ka 
vastavust samaväärsel tasemel;

Or. en

Muudatusettepanek 1054
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) avaliku sektori hankija jätab 
hankelepingus osalemisest kõrvale mis 
tahes ettevõtja, kui selle ettevõtte poolt 
artikli 71 kohaselt esitatud allhankijaga 
seoses on täidetud üks lõigetes 1, 2 ja 2 a 
(uus) ning lõike 3 punktis c või d 
sätestatud tingimustest; 

Or. de

Muudatusettepanek 1056
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettevõtja suhtes on algatatud 
maksujõuetus- või likvideerimismenetlus, 
tema vara haldab likvideerija, ta on
sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega,
peatanud äritegevuse või on siseriiklike 
õigusnormide alusel toimuva samalaadse 
menetluse tõttu analoogilises olukorras;

(b) ettevõtja suhtes on algatatud 
maksujõuetus- või likvideerimismenetlus, 
tema vara haldab likvideerija, ta on 
peatanud äritegevuse või on siseriiklike 
õigusnormide alusel toimuva samalaadse 
menetluse tõttu analoogilises olukorras;

Or. en

Selgitus

Tavalist olukorda, milles ettevõtja on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ei tohiks 
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iseenesest pidada kõrvalejätmise põhjuseks.

Muudatusettepanek 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori hankija suudab mis 
tahes vahenditega tõendada, et ettevõtja 
on raskelt eksinud muude ametialaste 
käitumisreeglite vastu;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori hankija suudab mis 
tahes vahenditega tõendada, et ettevõtja 
on raskelt eksinud muude ametialaste 
käitumisreeglite vastu;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.
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Muudatusettepanek 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) avaliku sektori hankija suudab mis 
tahes vahenditega tõendada, et ettevõtja 
on raskelt eksinud muude, punktis a 
nimetamata ametialaste käitumisreeglite 
vastu, näiteks juhul kui ettevõtja sama 
avaliku sektori hankijaga sõlmitud 
samalaadse(te) varasema(te) lepingu(te) 
puhul on esinenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi sisuliste nõuete 
täitmisel;

Or. en

Selgitus

Kaks erinevat kõrvalejätmise alust punktides c ja d võiksid jätta mulje, et punktis d osutatud 
juhtumid ei kujuta endast rasket eksimist ametialaste käitumisreeglite vastu, millele 
osutatakse punktis c. Selguse mõttes tehakse ettepanek ühendada punktides c ja d toodud 
kõrvalejätmise alused ühte punkti c.

Muudatusettepanek 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtja sama avaliku sektori 
hankijaga sõlmitud varasema 
hankelepingu või mõne samalaadse 
lepingu järgse olulise nõude täitmises on 
esinenud ettevõtjapoolseid 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1061
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtja sama avaliku sektori hankijaga 
sõlmitud varasema hankelepingu või mõne 
samalaadse lepingu järgse olulise nõude 
täitmises on esinenud ettevõtjapoolseid 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

(d) ettevõtja sama avaliku sektori hankijaga 
või muude hankijatega sõlmitud varasema 
hankelepingu või mõne samalaadse lepingu 
järgse olulise nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

Or. fr


