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Muudatusettepanek 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 
sõlmitud varasema hankelepingu või mõne 
samalaadse lepingu järgse olulise nõude 
täitmises on esinenud ettevõtjapoolseid 
tahtlikke või ettevaatamatusest tulenevaid 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

Or. de

Muudatusettepanek 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 on kantud ametlikku 
rikkumiste registrisse artikli 73 a 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1064
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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 sõlmitud varasema 
hankelepingu või mõne samalaadse lepingu 
järgse olulise nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine on vajalik, et vältida korduvaid kuritarvitamise võimalusi liikmesriigis ja 
kohalike omavalitsuste seas, mis on kõik osa avalikust sektorist.

Muudatusettepanek 1065
Cristian Silviu Buşoi

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 sõlmitud varasema 
hankelepingu või mõne samalaadse lepingu 
järgse olulise nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

Or. en

Selgitus

On olemas risk, et ettevõtja, kes ei ole täitnud oma lepingulisi kohustusi ühe hankija ees, võib 
käituda nii ka teise puhul. Hankijatel peaks olema võimalik seda vältida, kui nad on 
niisugustest puudujääkidest teadlikud.

Muudatusettepanek 1066
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kui ettevõtja on osalenud artikli 39 
lõikes 1 nimetatud uuringute, arvamuste 
ja nõuannete koostamises.

Or. pt

Muudatusettepanek 1067
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) huvide konflikti ei ole võimalik 
artikli 21 lõikes 3 sätestatud viisil tõhusalt 
heastada.

Or. en

Muudatusettepanek 1068
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) ettevõtja ei esita asjakohast teavet 
omanike kohta, sealhulgas oma 
alltöövõtjate kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1069
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama lepingu täitmise 
hindamise meetodi, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellise meetodi ettenägemine on liikmesriikide ülesanne, väikestel hankijatel ei ole võimalik 
seda teha.

Muudatusettepanek 1070
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama lepingu täitmise 
hindamise meetodi, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama lepingu täitmise 
hindamise meetodi, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama lepingu täitmise 
hindamise meetodi, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama seadusjõulise 
kohtuotsuse ettevõtja kohta, mis tõendab 
nõuete puudulikku täitmist või ettevõtja 
kinnitava tõendi nõuete puuduliku 
täitmise kohta.

Or. de
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Selgitus

Artikli 55 lõike 3 punkti d kohane eeskiri sisaldab ohtu, et tehakse omavolilisi otsuseid ja 
jõutakse välditavate kohtumenetlusteni, kui õigusakti sõnastus ei nõua kindlaid tõendeid, 
mille avaliku sektori hankija peab enne kõrvalejätmist esitama. Siinkohal võitakse näiteks 
nõuda, et hankija peab esitama töövõtja suhtes mittenõuetekohase täitmise kohta langetatud 
otsuse või töövõtja kinnitava avalduse. Samuti peab eksimus olema toime pandud süüliselt.

Muudatusettepanek 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2 
või 3 osutatud olukorras, võib esitada 
avaliku sektori hankijale tõendid, mis 
vaatamata kõrvalejätmist õigustavate
asjaoludele näitavad tema 
usaldusväärsust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Taotlejale või pakkujale sellise võimaluse andmine võib menetlust pikendada või muuta seda 
keeruliseks, kuna teoreetiliselt võiks niimoodi vaidlustada hankija mis tahes otsuse seoses 
kandidaatide valikuga. Veel enamgi, selline isepuhastusmenetlus tekitab hankija jaoks 
täiendava halduskoormuse, kuna talle määratakse kandidaatide ja pakkujate rakendatavate 
meetmete hindamise lisaülesanne, võttes arvesse kuriteo või väärteo tõsidust ja konkreetseid 
asjaolusid.

Muudatusettepanek 1074
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2 
või 3 osutatud olukorras, võib esitada 
avaliku sektori hankijale tõendid, mis 
vaatamata kõrvalejätmist õigustavate
asjaoludele näitavad tema 
usaldusväärsust.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2 
või 3 osutatud olukorras, võib esitada 
avaliku sektori hankijale tõendid, mis 
vaatamata kõrvalejätmist õigustavate
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.

Taotleja, pakkuja või alltöövõtja, kes on 
lõigetes 1, 2 või 3 osutatud olukorras, võib 
esitada avaliku sektori hankijale tõendid, 
mis vaatamata kõrvalejätmist õigustavatele
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.

Or. de

Muudatusettepanek 1076
Salvatore Iacolino

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2
või 3 osutatud olukorras, võib esitada 
avaliku sektori hankijale tõendid, mis 
vaatamata kõrvalejätmist õigustavate
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 2 või 
3 osutatud olukorras, võib esitada avaliku 
sektori hankijale dokumenteeritud tõendid, 
mis vaatamata kõrvalejätmist õigustavatele
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.

Or. it

Muudatusettepanek 1077
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Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peab taotleja või pakkuja 
tõendama, et on hüvitanud kuriteo või 
väärteoga põhjustatud mis tahes kahju, 
selgitanud põhjalikult asjaolusid, tehes 
uurimisorganitega aktiivset koostööd, 
ning võtnud konkreetseid tehnilisi ning 
organisatsiooni ja isikutega seotud 
meetmeid, mis võimaldavad vältida 
edasisi kuritegusid või väärtegusid. 
Avaliku sektori hankijad võtavad 
taotlejate ja pakkujate võetud meetmeid 
hinnates arvesse kuriteo või väärteo 
raskust ja asjaolusid. Kui avaliku sektori 
hankija leiab, et võetud meetmetest ei 
piisa, põhjendab ta oma otsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1078
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Selleks peab taotleja või pakkuja 
tõendama, et on hüvitanud kuriteo või 
väärteoga põhjustatud mis tahes kahju, 
selgitanud põhjalikult asjaolusid, tehes 
uurimisorganitega aktiivset koostööd, 
ning võtnud konkreetseid tehnilisi ning 
organisatsiooni ja isikutega seotud 
meetmeid, mis võimaldavad vältida 
edasisi kuritegusid või väärtegusid. 
Avaliku sektori hankijad võtavad 
taotlejate ja pakkujate võetud meetmeid 
hinnates arvesse kuriteo või väärteo 
raskust ja asjaolusid. Kui avaliku sektori 
hankija leiab, et võetud meetmetest ei 
piisa, põhjendab ta oma otsust.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peab taotleja või pakkuja tõendama,
et on hüvitanud kuriteo või väärteoga 
põhjustatud mis tahes kahju, selgitanud 
põhjalikult asjaolusid, tehes 
uurimisorganitega aktiivset koostööd, ning 
võtnud konkreetseid tehnilisi ning 
organisatsiooni ja isikutega seotud 
meetmeid, mis võimaldavad vältida edasisi 
kuritegusid või väärtegusid. Avaliku sektori 
hankijad võtavad taotlejate ja pakkujate 
võetud meetmeid hinnates arvesse kuriteo 
või väärteo raskust ja asjaolusid. Kui 
avaliku sektori hankija leiab, et võetud 
meetmetest ei piisa, põhjendab ta oma 
otsust.

Selleks peab taotleja, pakkuja või 
alltöövõtja tõendama, et on hüvitanud 
kuriteo või väärteoga põhjustatud mis tahes 
kahju, selgitanud põhjalikult asjaolusid, 
tehes uurimisorganitega aktiivset koostööd, 
ning võtnud konkreetseid tehnilisi ning 
organisatsiooni ja isikutega seotud 
meetmeid, mis võimaldavad vältida edasisi 
kuritegusid või väärtegusid. Avaliku sektori 
hankijad võtavad taotlejate, pakkujate või 
alltöövõtjate võetud meetmeid hinnates 
arvesse kuriteo või väärteo raskust ja 
asjaolusid. Kui avaliku sektori hankija leiab, 
et võetud meetmetest ei piisa, põhjendab ta 
oma otsust.

Or. de
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Muudatusettepanek 1080
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad ei ole kohustatud kehtestama kõiki 
lõigetes 2, 3 ja 4 loetletud tingimusi, kuid 
nad ei esita lisaks kõnealustele tingimustele 
muid nõudmisi.

Nad ei ole kohustatud kehtestama kõiki 
lõigetes 2, 3 ja 4 loetletud tingimusi, kuid 
nad ei esita lisaks kõnealustele tingimustele 
muid nõudmisi, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, 
mis on seotud ehitustööde, teenuste või 
asjade olemusest tulenevate eririskidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1081
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et taotleja 
või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on äriliselt 
ja tehniliselt suuteline asjaomast hanget 
täitma. Kõik nõuded peavad olema lepingu 
esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et taotleja 
või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on äriliselt 
ja tehniliselt suuteline asjaomast hanget 
täitma. Seetõttu ei tohi pakkumust mingil 
juhul tagasi lükata üksnes põhjusel, et see 
ei sisalda viidet varasematele hangetele. 
Seda viimast kriteeriumit võib kasutada 
täiendavalt pakkumuse hindamisel.
Kõik nõuded peavad olema lepingu 
esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1082
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et taotleja 
või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on äriliselt 
ja tehniliselt suuteline asjaomast hanget 
täitma. Kõik nõuded peavad olema lepingu 
esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et taotleja 
või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on äriliselt 
ja tehniliselt suuteline asjaomast hanget 
täitma. Seetõttu ei tohi pakkumust mingil 
juhul tagasi lükata üksnes põhjusel, et see 
ei sisalda viidet varasematele hangetele.
Kõik nõuded peavad olema lepingu 
esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
ettevõtjatelt piisavat majanduslikku ja 
finantssuutlikkust. Selleks võivad nad
nõuda ettevõtjatelt teatavat minimaalset 
aastakäivet, sh teatavat miinimumkäivet 
lepinguga hõlmatud valdkonnas, ning 
piisavat ametialast vastutuskindlustust.

1. Avaliku sektori hankijad ei või nõuda 
ettevõtjatelt teatavat minimaalset 
aastakäivet, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaoludel, mis on seotud 
ehitustööde, teenuste või asjade olemusest 
tulenevate eririskidega. Avaliku sektori 
hankija näitab kõnealused erakorralised 
asjaolud ära hankedokumentides. Sellisel 
juhul ei tohi minimaalne aastakäive 
ületada kahekordset eeldatavat hanget.

Or. en
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Muudatusettepanek 1084
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
ettevõtjatelt piisavat majanduslikku ja 
finantssuutlikkust. Selleks võivad nad 
nõuda ettevõtjatelt teatavat minimaalset 
aastakäivet, sh teatavat miinimumkäivet 
lepinguga hõlmatud valdkonnas, ning 
piisavat ametialast vastutuskindlustust.

1. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
ettevõtjatelt piisavat majanduslikku ja 
finantssuutlikkust. Selleks võivad nad 
nõuda ettevõtjatelt teatavat minimaalset 
aastakäivet, sh teatavat miinimumkäivet 
vähemalt viimasel viiel aastal lepinguga 
hõlmatud valdkonnas, ning piisavat 
ametialast vastutuskindlustust.

Or. it

Muudatusettepanek 1085
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
ettevõtjatelt piisavat majanduslikku ja
finantssuutlikkust. Selleks võivad nad 
nõuda ettevõtjatelt teatavat minimaalset 
aastakäivet, sh teatavat miinimumkäivet 
lepinguga hõlmatud valdkonnas, ning 
piisavat ametialast vastutuskindlustust.

1. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
ettevõtjatelt piisavat majanduslikku ja 
finantssuutlikkust. Selleks võivad nad 
nõuda ettevõtjatelt teatavat minimaalset 
aastakäivet viimase 3 aasta jooksul, sh 
teatavat miinimumkäivet lepinguga 
hõlmatud valdkonnas, ning piisavat 
ametialast vastutuskindlustust.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida olukorda, kus avaliku sektori hankija kehtestab minimaalse aastakäibe nõude 
liiga pika aja kohta, mis võiks ettevõtjate osalemist piirata.
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Muudatusettepanek 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne aastakäive võib lepingu 
hinnangulist maksumust ületada 
maksimaalselt kolmekordselt, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaoludel, mis on seotud ehitustööde, 
teenuste või asjade olemusest tulenevate 
eririskidega. Avaliku sektori hankija 
näitab kõnealused erakorralised asjaolud 
ära hankedokumentides.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne aastakäive võib lepingu 
hinnangulist maksumust ületada 
maksimaalselt kolmekordselt, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaoludel, mis on seotud ehitustööde, 
teenuste või asjade olemusest tulenevate 
eririskidega. Avaliku sektori hankija näitab 
kõnealused erakorralised asjaolud ära 
hankedokumentides.

Minimaalne aastakäive ei või lepingu 
hinnangulist maksumust ületada, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaoludel, mis on seotud ehitustööde, 
teenuste või asjade olemusest tulenevate 
eririskidega. Avaliku sektori hankija näitab 
kõnealused erakorralised asjaolud ära 
hankedokumentides.

Or. fr

Muudatusettepanek 1088
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne aastakäive võib lepingu 
hinnangulist maksumust ületada 
maksimaalselt kolmekordselt, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ehitustööde, teenuste või asjade 
olemusest tulenevate eririskidega. Avaliku 
sektori hankija näitab kõnealused 
erakorralised asjaolud ära 
hankedokumentides.

Kõnealune minimaalne aastakäive võib 
lepingu hinnangulist maksumust ületada 
maksimaalselt kolmekordselt, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ehitustööde, teenuste või asjade 
olemusest tulenevate eririskidega. Avaliku 
sektori hankija näitab kõnealused 
erakorralised asjaolud ära 
hankedokumentides.

Or. it

Muudatusettepanek 1089
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne aastakäive võib lepingu 
hinnangulist maksumust ületada 
maksimaalselt kolmekordselt, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ehitustööde, teenuste või asjade 
olemusest tulenevate eririskidega. Avaliku 
sektori hankija näitab kõnealused 
erakorralised asjaolud ära 
hankedokumentides.

Minimaalne aastakäive võib lepingu 
hinnangulist maksumust ületada 
maksimaalselt kahekordselt, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ehitustööde, teenuste või asjade 
olemusest tulenevate eririskidega. Avaliku 
sektori hankija näitab kõnealused 
erakorralised asjaolud ära 
hankedokumentides.

Or. en

Selgitus

Minimaalne nõutav käive ei tohiks olla liiga suur, et mitte piirata liigselt hankemenetluses 
osalevate ettevõtjate arvu.
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Muudatusettepanek 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osadeks jaotatud lepingute puhul 
kohaldatakse käesolevat artiklit iga üksiku 
osa suhtes. Avaliku sektori hankija võib 
siiski kehtestada minimaalse aastakäibe 
nõude seoses lepingu osade rühmadega 
juhuks, kui eduka pakkujaga sõlmitakse 
lepingud mitme sellise osa kohta, mida 
tuleb täita samaaegselt.

Osadeks jaotatud lepingute puhul 
kohaldatakse käesolevat artiklit iga üksiku 
osa suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1091
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osadeks jaotatud lepingute puhul 
kohaldatakse käesolevat artiklit iga üksiku 
osa suhtes. Avaliku sektori hankija võib 
siiski kehtestada minimaalse aastakäibe 
nõude seoses lepingu osade rühmadega 
juhuks, kui eduka pakkujaga sõlmitakse 
lepingud mitme sellise osa kohta, mida 
tuleb täita samaaegselt.

Osadeks jaotatud lepingute puhul 
kohaldatakse käesolevat artiklit iga üksiku 
osa suhtes. Avaliku sektori hankija võib 
siiski kehtestada kõnealuse minimaalse 
aastakäibe nõude seoses lepingu osade 
rühmadega juhuks, kui eduka pakkujaga 
sõlmitakse lepingud mitme sellise osa 
kohta, mida tuleb täita samaaegselt.

Or. it

Muudatusettepanek 1092
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seoses tehnilise ja kutsealase 
suutlikkusega võivad avaliku sektori 
hankijad nõuda, et ettevõtjatel on olemas 
vajalikud inim- ja tehnilised ressursid ning 
kogemused lepingu täitmiseks nõutaval 
kvaliteeditasemel. Avaliku sektori 
hankijad võivad leida, et ettevõtjad ei saa 
lepingut täida nõutaval kvaliteeditasemel, 
kui avaliku sektori hankija on teinud 
kindlaks, et ettevõtjatel on vastuolulised 
huvid, mis võivad lepingu täitmist 
negatiivselt mõjutada.

4. Seoses tehnilise ja kutsealase 
suutlikkusega võivad avaliku sektori 
hankijad nõuda, et ettevõtjatel on olemas 
vajalikud inim- ja tehnilised ressursid ning 
kogemused lepingu täitmiseks nõutaval 
kvaliteeditasemel.

Or. de

Selgitus

Ei ole selge, mil määral võivad lähemalt täpsustamata vastuolulised huvid teise lause 
tähenduses lepingu täitmist negatiivselt mõjutada. Samuti ei peaks hinnangut andma avaliku 
sektori hankija üksinda.

Muudatusettepanek 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nad täidavad igas liikmesriigis 
puuetega inimeste tööturule 
integreerimise alal kehtivaid sätteid;

Or. es

Muudatusettepanek 1094
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2 – lõik 1



AM\908713ET.doc 19/158 PE492.860v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija võib taotlejalt või 
pakkujalt igal ajal hankemenetluse käigus 
nõuda vajalike dokumentide täielikku või 
osalist esitamist, kui seda on vaja menetluse 
korrektseks läbiviimiseks.

1. Avaliku sektori hankija peab taotlejalt 
või pakkujalt igal ajal hankemenetluse 
käigus nõudma vajalike dokumentide 
täielikku või osalist esitamist, kui seda on 
vaja menetluse korrektseks läbiviimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selgitusi ja tõendeid, mida hankija 
taotlusel ei ole pakkumistähtaja lõpuks 
esitatud, võib kuni täiendava tähtaja 
lõpuni uuesti nõuda.

Or. de

Selgitus

Formaalses menetluses peaksid väiksemad muudatused või parandused olema võimalikud. 
Avaliku sektori hankijal oleks siis võimalik ettevõtjalt puuduvaid dokumente uuesti nõuda. 
Ilma sellise eeskirjata peab avaliku sektori hankija kõrvale jätma isegi sobiva ja tuntud 
ettevõtja majanduslikult soodsaima pakkumise, kui vaid üks pädeva hankija poolt sobivuse 
tõestamiseks nõutud dokument puudub või on mittetäielik.

Muudatusettepanek 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankijatelt ja taotlejatelt ei 
nõuta tõendite või muude dokumentide 
uuesti esitamist, kui need on samale 
avaliku sektori hankijale viimase nelja 
aasta jooksul varasema menetluse käigus 
esitatud ning veel kehtivad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Muudatusettepanek 1097
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijatelt ja taotlejatelt ei 
nõuta tõendite või muude dokumentide 
uuesti esitamist, kui need on samale avaliku 
sektori hankijale viimase nelja aasta jooksul 
varasema menetluse käigus esitatud ning 
veel kehtivad.

Taotlejatelt ja pakkujatel ei nõuta tõendite 
või muude dokumentide uuesti esitamist, 
kui need on samale avaliku sektori hankijale 
viimase kahe aasta jooksul varasema 
menetluse käigus esitatud ning veel 
kehtivad. Avaliku sektori hankijal on 
siiski õigus nõuda uuemaid tõendeid 
juhul, kui kehtivus on menetluse käigus 
küsitav.

Or. en

Muudatusettepanek 1098
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 92 
lõikega 1 ette nähtud kuupäeva muudetakse 
e-Certise kasutamine kohustuslikuks ning 
avaliku sektori hankijad peavad nõudma 
ainult sellist liiki tõendeid või muid 
dokumente, mis on e-Certises 
kättesaadavad.

2. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 92 
lõikega 1 ette nähtud kuupäeva muudetakse 
e-Certise kasutamine kohustuslikuks ning 
avaliku sektori hankijad peavad nõudma 
ainult sellist liiki tõendeid või muid 
dokumente, mis on e-Certises 
kättesaadavad, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, 
mis on seotud ehitustööde, teenuste või 
asjade olemusest tulenevate eririskidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud

Euroopa hankepass

1. Liikmesriikide ametiasutused annavad 
asjaomases liikmesriigis registreeritud ja 
vajalikele tingimustele vastava ettevõtja 
taotlusel välja Euroopa hankepassi. 
Euroopa hankepass sisaldab XIII lisas 
esitatud andmeid ning see koostatakse 
standardvormi järgi. 
Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta XIII lisa tulenevalt 
tehnika arengust või halduslikest 
põhjustest. Samuti kehtestab komisjon 
Euroopa hankepassi standardvormi. 
Rakendusaktid võetakse vastu artiklis 91 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt.
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2. Hiljemalt alates kahe aasta 
möödumisest artikli 92 lõikega 1 ette 
nähtud kuupäevast tuleb hakata 
kõnealuseid passe välja andma üksnes 
elektroonilisel kujul. 

3. Passi välja andev asutus küsib 
vajalikku teavet vahetult pädevatelt 
asutustelt, välja arvatud juhul, kui seda 
keelavad siseriiklikud sätted isikuandmete 
kaitse kohta.

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult 
kahtluse alla. Kahtluse alla seadmist võib 
põhjendada asjaoluga, et passi 
väljaandmisest on möödunud üle kuue 
kuu.

5. Liikmesriigid esitavad teistele 
liikmesriikidele vastava taotluse korral 
mis tahes teabe, mis on seotud Euroopa 
hankepassi autentsuse ja sisuga. 
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 
88.

Or. en

Selgitus

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Muudatusettepanek 1100
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt alates kahe aasta möödumisest 
artikli 92 lõikega 1 ette nähtud kuupäevast 
tuleb hakata kõnealuseid passe välja andma 
üksnes elektroonilisel kujul.

2. Hiljemalt alates nelja aasta möödumisest 
artikli 92 lõikega 1 ette nähtud kuupäevast 
tuleb hakata kõnealuseid passe välja andma 
üksnes elektroonilisel kujul.

Or. it

Muudatusettepanek 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Passi välja andev asutus küsib vajalikku 
teavet vahetult pädevatelt asutustelt, välja 
arvatud juhul, kui seda keelavad 
siseriiklikud sätted isikuandmete kaitse 
kohta.

3. Passi välja andev asutus küsib vajalikku 
teavet vahetult pädevatelt asutustelt, välja 
arvatud juhul, kui seda keelavad 
siseriiklikud sätted isikuandmete kaitse 
kohta ning välja arvatud juhul, kui teavet 
saab küsida ainult ettevõtjalt endalt.
Sellistel puhkudel peab ettevõtja 
riigihankepassi saamiseks esitama teabe 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Riigihankepass vähendab riigihankemenetluste tehingukulusid, kuid peaks sisaldama rohkem 
teavet kui see, mida saavad koguda asutused ise. Teavet, mida mujalt ei saa, peavad nad 
küsima ettevõtjalt.

Muudatusettepanek 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Hankepass sisaldab XIII lisas 
loetletud andmeid ning kinnitust, et 
ettevõtja ei ole teinud ega kavatse teha 
järgmist:

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

(b) sõlminud konkurentsi moonutamise 
eesmärgil kokkuleppeid teiste taotlejate ja 
pakkujatega;
(c) sihilikult esitanud eksitavat teavet, mis 
võib oluliselt mõjutada menetlusest 
kõrvalejätmise, valiku tegemise ja lepingu 
sõlmimisega seotud otsuseid.
Hankepass peab olema ettevõtja poolt 
allkirjastatud, garanteerides seeläbi 
hankepassis sisalduva teabe kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 1103
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib põhjendada 
asjaoluga, et passi väljaandmisest on 
möödunud üle kuue kuu.

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib põhjendada 
konkreetse juhtumi olemusega või
asjaoluga, et passi väljaandmisest on 
möödunud üle kuue kuu. Sellistel 
puhkudel on avaliku sektori hankijal 
õigus nõuda hilisemaid või muud liiki 
sertifikaate.

Or. en
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Muudatusettepanek 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib põhjendada 
asjaoluga, et passi väljaandmisest on 
möödunud üle kuue kuu.

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib põhjendada 
asjaoluga, et passi väljaandmisest on 
möödunud üle ühe aasta.

Or. en

Selgitus

Riigihankepass tuleks väljastada üheks aastaks. Passis sisalduv majandusteave kajastab 
äriühingu aastaaruannet ja hoiab ära andmete kordumise iga kuue kuu järel. Passis sisalduva 
teabe kehtivuse osas seoses näiteks avaliku sektori võlaga peab ettevõtja esitama artikli 22 
punkti c kohase kinnituse, et ta ei ole esitanud ega kavatse esitada tahtlikult eksitavat teavet.

Muudatusettepanek 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib põhjendada 
asjaoluga, et passi väljaandmisest on 
möödunud üle kuue kuu.

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib põhjendada 
asjaoluga, et passi väljaandmisest on 
möödunud üle ühe aasta.

Or. en
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Muudatusettepanek 1106
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pakkujaid võib jätta Euroopa 
hankepassist ilma sotsiaalmaksete 
tasumata jätmise tõttu või juhul, kui 
ettevõtja on tunnistatud lõpliku otsusega 
süüdi rikkumises, mis mõjutab tema 
kutsealast käitumist või on olnud süüdi 
rängas eksimuses kutsealaste 
käitumisreeglite vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 1107
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ettevõtja majanduslikku ja 
finantsseisundit, samuti loomade heaolu 
valdkonna eeskirjade ja standardite 
järgimist võib üldjuhul tõendada ühe või 
mitme XIV lisa 1. osas loetletud 
dokumendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 1108
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Avaliku sektori hankija nõuab 
pakkujatelt või taotlejatelt tõendite 
esitamist selle kohta, et pakkumuse 
koostamisel on järgitud töökaitse sätteid 
ja töötingimustele kehtivaid nõudeid, mis 
kehtivad tööde teostamise või teenuste 
osutamise asukohas.

Or. en

Selgitus

Kattub üldise hankedirektiivi 2004/18/EÜ artikli 27 lõike 2 sätetega. Selle täpsustava artikli 
väljajätmiseks ei ole alust.

Muudatusettepanek 1109
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvaliteeditagamis- ja
keskkonnajuhtimisstandardid

Kvaliteeditagamisstandardid ning 
sotsiaalsed ja loomade heaolu juhtimise 
standardid

Or. en

Muudatusettepanek 1110
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
kvaliteeditagamisstandardeid ja sealhulgas 
puudega inimeste ligipääsu tagamise nõuet, 
viitavad avaliku sektori hankijad 
asjakohastele 
kvaliteeditagamissüsteemidele, mis 
põhinevad Euroopa standardite seeriatel, 
mille on kinnitanud akrediteeritud asutused. 
Nad tunnustavad teiste liikmesriikide 
asutuste samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muid tõendeid 
samaväärsete kvaliteeditagamismeetmete 
kohta, kui need esitavad ettevõtjad, kellele 
sellised tõendid ei ole kättesaadavad või kes 
ei saa neid ettenähtud tähtaja jooksul 
hankida.

1. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
kvaliteeditagamisstandardeid ja sealhulgas 
puudega inimeste ligipääsu tagamise nõuet, 
sotsiaalseid ja solidaarse majanduse ning 
eetilise kaubanduse nõudeid, viitavad 
avaliku sektori hankijad asjakohastele 
kvaliteeditagamissüsteemidele, mis 
põhinevad Euroopa standardite seeriatel, 
mille on kinnitanud akrediteeritud asutused. 
Nad tunnustavad teiste liikmesriikide 
asutuste samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muid tõendeid 
samaväärsete kvaliteeditagamismeetmete 
kohta, kui need esitavad ettevõtjad, kellele 
sellised tõendid ei ole kättesaadavad või kes 
ei saa neid ettenähtud tähtaja jooksul 
hankida.

Or. en

Muudatusettepanek 1111
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
kvaliteeditagamisstandardeid ja sealhulgas 
puudega inimeste ligipääsu tagamise nõuet, 
viitavad avaliku sektori hankijad 
asjakohastele 
kvaliteeditagamissüsteemidele, mis 
põhinevad Euroopa standardite seeriatel, 
mille on kinnitanud akrediteeritud asutused. 
Nad tunnustavad teiste liikmesriikide 
asutuste samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muid tõendeid 
samaväärsete kvaliteeditagamismeetmete 
kohta, kui need esitavad ettevõtjad, kellele 
sellised tõendid ei ole kättesaadavad või kes 
ei saa neid ettenähtud tähtaja jooksul 
hankida.

1. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
kvaliteeditagamisstandardeid ja sealhulgas 
puudega inimeste ligipääsu tagamise nõuet, 
sotsiaalseid ja solidaarse majanduse ning 
eetilise kaubanduse nõudeid, viitavad 
avaliku sektori hankijad asjakohastele 
kvaliteeditagamissüsteemidele, mis 
põhinevad Euroopa standardite seeriatel, 
mille on kinnitanud akrediteeritud asutused 
või mitmest sidusrühmast koosnevad 
kolmandatest isikutest kontrollitud 
organisatsioonilised kinnitussüsteemid. 
Nad tunnustavad teiste liikmesriikide 
asutuste samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muid tõendeid 
samaväärsete kvaliteeditagamismeetmete 
kohta, kui need esitavad ettevõtjad, kellele 
sellised tõendid ei ole kättesaadavad või kes 
ei saa neid ettenähtud tähtaja jooksul 
hankida.

Or. en

Selgitus

On täiesti õiguspärane, kui avaliku sektori hankija küsib potentsiaalsetelt pakkujatelt teavet 
selle kohta, kuidas nad kavatsevad tema poolt kehtestatud lepingu eesmärke täita. Nagu 
komisjon juba oma teatises „Säästva arengu toetamine: ausa kaubanduse ja valitsusväliste 
organisatsioonide kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavade roll” (COM(2009) 215) 
tunnistas, on eraõiguslikud mitut sidusrühma hõlmavad kontrollitud kolmandatest isikutest 
tagamiskavad piisavalt usaldusväärsed ning hankijatele kasulik vahend.

Muudatusettepanek 1112
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
keskkonnajuhtimissüsteeme või -
standardeid, osutavad nad Euroopa Liidu 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemile (EMAS) või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1221/2009 artikli 45 alusel 
tunnistatud muudele 
keskkonnajuhtimissüsteemidele või 
akrediteeritud asutuste koostatud 
asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel 
standarditel põhinevatele muudele 
keskkonnajuhtimisstandarditele. Nad 
tunnustavad teiste liikmesriikide asutuste 
samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muud tõendusmaterjali 
samaväärsete keskkonnajuhtimismeetmete 
järgimise kohta, kui need esitavad 
ettevõtjad, kellele sellised tõendid ei ole 
kättesaadavad või kes ei saa neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida. 

2. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
keskkonnajuhtimissüsteeme või -
standardeid, osutavad nad Euroopa Liidu 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemile (EMAS) või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1221/2009 artikli 45 alusel 
tunnistatud muudele 
keskkonnajuhtimissüsteemidele või 
akrediteeritud asutuste koostatud 
asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel 
standarditel põhinevatele muudele 
keskkonnajuhtimisstandarditele. Nad 
tunnustavad teiste liikmesriikide asutuste 
samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muud tõendusmaterjali 
samaväärsete keskkonnajuhtimismeetmete 
järgimise kohta, kui need esitavad 
ettevõtjad, kellele sellised tõendid ei ole 
kättesaadavad või kes ei saa neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida. Selleks, 
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 1113
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
keskkonnajuhtimissüsteeme või -
standardeid, osutavad nad Euroopa Liidu 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemile (EMAS) või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1221/2009 artikli 45 alusel 
tunnistatud muudele 
keskkonnajuhtimissüsteemidele või 
akrediteeritud asutuste koostatud 
asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel 
standarditel põhinevatele muudele 
keskkonnajuhtimisstandarditele. Nad 
tunnustavad teiste liikmesriikide asutuste 
samaväärseid tõendeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muud tõendusmaterjali 
samaväärsete keskkonnajuhtimismeetmete 
järgimise kohta, kui need esitavad 
ettevõtjad, kellele sellised tõendid ei ole 
kättesaadavad või kes ei saa neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida. 

2. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
keskkonnajuhtimissüsteeme või -
standardeid, osutavad nad Euroopa Liidu 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemile (EMAS) või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1221/2009 artikli 45 alusel 
tunnistatud muudele 
keskkonnajuhtimissüsteemidele või 
akrediteeritud asutuste koostatud 
asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel 
standarditel põhinevatele muudele 
keskkonnajuhtimisstandarditele. Nad 
tunnustavad teiste liikmesriikide asutuste 
samaväärseid tõendeid. Teenuste puhul 
võivad nendeks olla ökomärgise 
sertifikaadid, mis hõlmavad ka 
keskkonnajuhtimise kriteeriumeid. Samuti 
aktsepteerivad nad muud tõendusmaterjali 
samaväärsete keskkonnajuhtimismeetmete 
järgimise kohta, kui need esitavad 
ettevõtjad, kellele sellised tõendid ei ole 
kättesaadavad või kes ei saa neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida. 

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2 a. Kui avaliku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatud 
tarneahela töötingimusi käsitlevaid 
juhtimissüsteeme või standardeid seoses 
XI lisas loetletud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
konventsioonidega, viitavad avaliku 
sektori hankijad osalemisele mitut 
sidusrühma hõlmavates algatustes, milles 
on esindatud ettevõtted, ametiühingud 
ja/või asjakohased mittetulundusühingud. 
Mitut sidusrühma hõlmavatel algatustel 
peab olema liikmete sõltumatu järelevalve 
süsteem tagamaks XI lisa sätete järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1115
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1117
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses ehitustööde ja teenuste 
hankelepingutega ning asjade 
hankelepingute puhul asjade 
kohaletoomise ja paigaldamistöödega 
võivad avaliku sektori hankijad nõuda, et 
teatavaid olulisi ülesandeid teostaks 
pakkuja ise või kui pakkumuse esitab 
artikli 6 kohane ettevõtjate rühm, siis selle 
rühma liige.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Nad teatavad komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele sertifitseerimisasutuse või 
ametlike nimekirjade eest vastutava 
asutuse aadressi, kuhu taotlused saata.

Taotluse korral teatavad nad komisjonile 
ja teistele liikmesriikidele 
sertifitseerimisasutuse või ametliku 
nimekirja eest vastutava asutuse.

Or. en

Muudatusettepanek 1119
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid avaldavad internetis ning 
ajakohastavad regulaarselt artikli 55 
lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhjustel 
riigihangetest välja jäetavate ettevõtjate 
nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 1120
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Avaliku sektori hankija võib 
kvalitatiivse valiku läbiviimiseks kasutada 
taotlejate hindamis- ja liigitussüsteemi, 
mis võivad sekkuda pakkumuste 
lõplikusse liigitamisse.

Or. fr

Muudatusettepanek 1121
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiratud hankemenetluse,
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluste puhul võivad 
avaliku sektori hankijad piirata 
valikukriteeriumidele vastavate nende 
taotlejate arvu, kellele nad teevad 
ettepaneku esitada pakkumus või osaleda 
dialoogis, kui on olemas piisav arv 
kvalifitseeritud taotlejaid.

1. Piiratud hankemenetluse ja
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul võivad avaliku 
sektori hankijad piirata 
valikukriteeriumidele vastavate nende 
taotlejate arvu, kellele nad teevad 
ettepaneku esitada pakkumus või osaleda 
dialoogis, kui on olemas piisav arv 
kvalifitseeritud taotlejaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1122
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiratud hankemenetluse puhul on 
minimaalseks taotlejate arvuks viis. 
Konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluse puhul on 
minimaalseks arvuks kolm. Igal juhul peab 
osalema kutsutud taotlejate arv olema 
piisav, et tagada tõeline konkurents.

1. Piiratud hankemenetluse puhul on 
minimaalseks taotlejate arvuks viis. 
Konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul on minimaalseks 
arvuks kolm. Igal juhul peab osalema 
kutsutud taotlejate arv olema piisav, et 
tagada tõeline konkurents.

Or. fr

Muudatusettepanek 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele kriteeriumile, milleks on 
majanduslikult soodsaim pakkumus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, sõlmivad
avaliku sektori hankijad lepingu 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
esitanud pakkujaga.

Or. de

Selgitus

Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium on end praktikas tõestanud üldmõistena, 
mille alla kuuluvad kõik kvalitatiivsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid ning hind ja 
kulud.

Muudatusettepanek 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

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

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaima ja 
säästvaima pakkumuse kriteeriumile.

Or. de

Muudatusettepanek 1126
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele kriteeriumile, milleks on 
majanduslikult soodsaim pakkumus. Kui 
riigihange on seotud kaupadega, eelkõige 
standardsete kaupadega varustamisega, 
võib avaliku sektori hankija lepingu 
sõlmimisel toetuda madalaimate kulude 
kriteeriumile.

Or. fr

Muudatusettepanek 1127
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

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

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel mitmele kriteeriumile, et 
määrata kindlaks majanduslikult 
soodsaim pakkumus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 66 lõiget 1 käsitlevale muudatusettepanekule järgnev muudatusettepanek samalt 
autorilt. Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium on üldmõiste, mille alla kuuluvad 
kõik kvalitatiivsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid ning hind ja kulud.
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Muudatusettepanek 1130
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1131
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1132
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; (a) majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaim 
pakkumus;

Or. en

Muudatusettepanek 1133
Anna Hedh
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; (a) majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaim 
pakkumus;

Or. en

Muudatusettepanek 1134
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1136
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 66 lõiget 1 käsitlevale muudatusettepanekule järgnev muudatusettepanek samalt 
autorilt. Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium on üldmõiste, mille alla kuuluvad 
kõik kvalitatiivsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid ning hind ja kulud.

Muudatusettepanek 1138
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1139
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1140
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1141
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. (b) madalaim hind.

Or. en
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Muudatusettepanek 1143
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. (b) madalaim hind ainult juhul, kui mitte 
ühtki teist lepingu sõlmimise kriteeriumit 
ei ole võimalik objektiivsest seisukohast 
kasutada, eriti standardiseeritud toodete 
puhul, mis oma koostise või omaduste 
poolest oluliselt ei erine.

Or. en

Selgitus

Kuigi majanduslikult soodsaim pakkumus peaks olema enamikul juhtudel kõige otsustavam 
valikukriteerium, tuleks standardiseeritud toodete jaoks säilitada ka odavaima hinna 
kriteerium.

Muudatusettepanek 1144
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. (b) madalaim hind.

Or. da

Muudatusettepanek 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 66 lõiget 1 käsitlevale muudatusettepanekule järgnev muudatusettepanek samalt 
autorilt. Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium on üldmõiste, mille alla kuuluvad 
kõik kvalitatiivsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid ning hind ja kulud.

Muudatusettepanek 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1148
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1149
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Kulude hindamisel kasutatakse 
kulutõhususe põhimõtet, näiteks artiklis 67 
sätestatud olelusringi kulude arvestamist.

Or. de

Muudatusettepanek 1151
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale või kuludele muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud selliseid 
kriteeriume nagu:

Or. da

Muudatusettepanek 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
tähenduses tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud kriteeriumide 
alusel. Kõnealused kriteeriumid võivad
lisaks hinnale või kuludele hõlmata muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume.

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Kõrgelt standardiseeritud toodete ja 
teenuste puhul on hind lepingu sõlmimise 
olulisim kriteerium.
Muud kriteeriumid võivad hõlmata muu 
hulgas:

Or. fr

Muudatusettepanek 1153
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale või kuludele muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
tähenduses tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud kriteeriumide 
alusel. Kõnealused kriteeriumid hõlmavad 
lisaks lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 1154
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Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus tehakse 
kindlaks asjaomase hankelepingu esemega 
seotud kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad hinda või kulusid 
ning muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kvalitatiivseid, 
ökoloogilisi ja sotsiaalseid kriteeriume 
nagu:

Or. de

Selgitus

Artikli 66 lõiget 1 käsitlevale muudatusettepanekule järgnev muudatusettepanek samalt 
autorilt. Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium on üldmõiste, mille alla kuuluvad 
kõik kvalitatiivsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid ning hind ja kulud.

Muudatusettepanek 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel ning võimaluse korral 
artikli 2 punktis 22 määratletud 
olelusringi monetiseerimise alusel. 
Kõnealused kriteeriumid võivad hõlmata
lisaks lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:
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Or. en

Muudatusettepanek 1156
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud selliseid 
kriteeriume nagu:

Or. de

Muudatusettepanek 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks hinnale muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

Or. en
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Muudatusettepanek 1158
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale või kuludele muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohast soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale või kuludele muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
tähenduses tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud kriteeriumide 
alusel. Kõnealused kriteeriumid hõlmavad 
lisaks hinnale või kuludele muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud kriteeriume.



AM\908713ET.doc 51/158 PE492.860v01-00

ET

Kulusid hinnatakse kulutõhususe 
põhimõtte järgi, näiteks artiklis 67 
sätestatud tingimustel olelusringi kulude 
arvestamise järgi. Kõrgelt 
standardiseeritud toodete ja teenuste 
puhul on hind lepingu sõlmimise olulisim 
kriteerium. Muud kriteeriumid võivad 
hõlmata muu hulgas:

Or. fr

Muudatusettepanek 1160
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale või kuludele muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohast soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 punktis 
b osutatud hinnale või kuludele muid 
asjaomase hankelepingu esemega või selle 
tootmisega seotud selliseid kriteeriume 
nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 1161
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid võivad hõlmata lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. nl

Muudatusettepanek 1162
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1
punktis b osutatud hinnale või kuludele
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks hinnale muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) inimväärsed töötingimused, 
töötervishoiu- ja ohutuse tingimused, 
kollektiivläbirääkimiste austamine;
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Or. it

Muudatusettepanek 1164
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, innovatiivsus ning
keskkonnanäitajad, k.a asjakohasel juhul 
lühikese vahemaaga hankimise 
kulutasuvus;

Or. en

Muudatusettepanek 1166
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selle lisakriteeriumi arvessevõtmine annab hankijatele teatud toodete ja teenuste puhul veel 
ühe kvalitatiivse lisandväärtuse. Kõnealune lisandväärtus seisneb selles, et lühikeste 
vahemaade tõttu jõuavad tooted ja teenused tavaliselt kiiremini hankijani ning hankija 
vajadustele saab kiiremini ja paindlikumalt reageerida. Seejuures saab samaaegselt säästval 
viisil parandada ka keskkonnastandardeid (lühemad transporditeed ja ladustamisajad, vähem 
heiteid).

Muudatusettepanek 1167
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kasutusomadused, sh 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad ning 
sotsiaalse mõju näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) olelusringi kulud ning kvaliteet, sh 
tehniline väärtus, esteetilised ja 
funktsionaalsed omadused, ligipääsetavus, 
kõiki kasutajaid arvestav projekt, 
keskkonnanäitajad ja innovatiivsus;

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja innovatiivsed 
aspektid, müügijärgne teenus ja tehniline 
abi, kättetoimetamistingimused 
(kättetoimetamise kuupäev, 
kättetoimetamisprotsess ning 
kättetoimetamise või valmimise periood);

Or. en

Selgitus

Nende kriteeriumide loend – muud kui hind või kulud –, mida võidakse võtta arvesse, ei ole 
ammendav, vaid lahtine, ja see peaks artikli sõnastusest selgelt välja tulema.

Muudatusettepanek 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonna- ja sotsiaalsed 
näitajad ja innovatiivsus;

Or. en

Muudatusettepanek 1171
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 1172
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja innovatiivsus
ning avaliku poliitikaga põhjendatud 
juhul jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks sotsiaalmajanduslik mõju;

Or. en

Selgitus
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Kui seda õigustab avaliku sektori poliitika jätkusuutliku majanduskasvu edendamiseks, peaks 
avaliku sektori hankijatel olema võimalik hõlmata sotsiaalmajandusliku mõjuga seotud 
kriteeriumeid, et teha kindlaks, milline pakkumine loob nõude täitmise eest makstava raha 
eest enim lisandväärtust. Õigusakti ettepanekus olemasolevate sätete kõrval ei annaks see 
muudatus otsest eelist kohalikele pakkujatele ega diskrimineeriks teisi.

Muudatusettepanek 1173
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad, innovatiivsus
ning avaliku poliitikaga põhjendatud 
juhul jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks sotsiaalmajanduslik mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 1174
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja innovatiivsus, 
tugi kohalikule koolitusele, kohalik 
tugiahel, sotsiaalne sidusus ning ausa 
kaubanduse kaalutlused, samuti kohustus 
värvata lepingu täitmiseks sihtrühmi, 
näiteks pikaajalisi töötuid, noori ning 
puuetega inimesi.

Or. en
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Muudatusettepanek 1175
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) olelusringi protsessiga seotud 
kriteeriumid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on laiendada avaliku sektori hankijate võimalusi nõuda 
pakkumuse hindamise kriteeriumides sotsiaalsete ja keskkonnakaalutlustega arvestamist.

Muudatusettepanek 1176
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) olelusringi kulud vastavalt artiklile 
67;

Or. en

Selgitus

Olelusringi kulud peaksid olema üks võimalusi majanduslikult soodsaima pakkumise 
kindlaksmääramiseks, mitte aga selle alternatiiv.

Muudatusettepanek 1177
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) uuenduslikud omadused, k.a. 
parimad võimalikud tehnoloogiad;

Or. nl

Muudatusettepanek 1178
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi kriteeriumid, mis võivad 
hõlmata ka halvemas olukorras olevate 
isikute või haavatavate elanikkonna 
rühmade liikmete töölevõtmist;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on laiendada avaliku sektori hankijate võimalusi nõuda 
pakkumuse hindamise kriteeriumides sotsiaalsete ja keskkonnakaalutlustega arvestamist.

Muudatusettepanek 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimise puhul 
võidakse arvesse võtta asjaomast lepingut 
täitma määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifitseeritust ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt võib kõnealused töötajad pärast 
lepingu sõlmimist asendada üksnes 
avaliku sektori hankija nõusolekul, kes 
peab kontrollima, et asendamistega 
tagatakse samaväärne töökorraldus ja 
kvaliteet;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eeskiri, mille kohaselt võib töövõtja töötajaid pärast lepingu sõlmimist asendada üksnes 
avaliku sektori hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, et asendamistega tagatakse 
samaväärne töökorraldus ja kvaliteet, viiks suure halduskoormuseni või tööõiguslike 
raskusteni iseäranis VKEde jaoks. Lisaks oleks käesolev eeskiri vastuolus valiku- ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumide eraldamisega.

Muudatusettepanek 1180
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teenuste hankelepingute ning 
ehitustööde ja eriti ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi ning sellest tulenevalt võib 
kõnealused töötajad pärast lepingu 
sõlmimist asendada üksnes avaliku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, et 
asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;

Or. en
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Selgitus

See peaks jääma avaliku sektori hankija otsustada. Näiteks vanade hoonete renoveerimisel on 
need kriteeriumid sama tähtsad kui ehitustööde projekteerimisel.

Muudatusettepanek 1181
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) olelusringi näitajad;

(b a) asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldus, kvalifitseeritus ja 
kogemused;

(b b) ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
toimingud, mis on seotud 
kvaliteedihindamise, terminoloogia, 
sümbolite, katsetamise ja katsemeetodite, 
pakkimise, markeerimise ja 
märgistamisega, kasutusjuhenditega;

(b c) ehitustööde projekti ja 
maksumusega seotud ettekirjutused, 
samuti katsetamise, järelevalve ja 
vastuvõtmise tingimused ning ehitamise 
meetodid, tehnoloogiad ja kõik muud 
tehnilised tingimused, mida avaliku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kui töötajate kvaliteet on lepingu 
täitmise seisukohast väga tähtis, võidakse 
arvesse võtta asjaomast lepingut täitma 
määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifitseeritust ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt võib kõnealused töötajad pärast 
lepingu sõlmimist asendada üksnes avaliku 
sektori hankija nõusolekul;

Or. en

Selgitus

Töötajate kvalifikatsiooni ja kogemuse kriteeriumit tuleks arvesse võtta ainult seoses näiteks 
intellektuaalset laadi teenustega, mille puhul konkreetse isiku kvalifikatsioon ja kogemused on 
kõrgetasemelise teenuse saavutamiseks otsustava tähtsusega. Kui seda aga näha ette kõigi 
teenuste liikide jaoks, tuleks vähemalt täpsustada, et kriteeriumit võib kohaldada juhul, kui 
töötajate kvalifikatsioon ja kogemused on konkreetse teenuse kõrge kvaliteedi saavutamise 
seisukohast ülitähtsad.

Muudatusettepanek 1183
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi ning sellest tulenevalt võib 
kõnealused töötajad pärast lepingu 
sõlmimist asendada üksnes avaliku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, et 
asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda hankivatele asutustele rohkem ruumi allhangete 
arvessevõtmiseks.

Muudatusettepanek 1184
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate kvalifitseeritust ja kogemusi ning 
sellest tulenevalt võib kõnealused töötajad 
pärast lepingu sõlmimist asendada üksnes 
avaliku sektori hankija nõusolekul, kes peab 
kontrollima, et asendamistega tagatakse 
samaväärne kvalifitseeritus ja kogemus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1185
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi kriteeriumid, mis võivad 
hõlmata ka halvemas olukorras olevate 
isikute või haavatavate elanikkonna 
rühmade liikmete töölevõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 1186
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Lepinguga mitteseonduvate kriteeriumide kaasamine lepingu sõlmimisse peab toimuma 
tihedas seoses hankelepingu esemega. Sellega on vastuolus tootmisprotsesside arvessevõtmine 
majanduslikult soodsaima pakkumuse kindlaksmääramisel.
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Muudatusettepanek 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1188
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1189
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kindlaks määratuna lõike 4 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt keerukas sõnastus – liiane.

Muudatusettepanek 1190
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Kõnealused kriteeriumid võivad hõlmata 
tootmisprotsessis vahetult osalevat 
inimressurssi puudutavaid kriteeriume, 
näiteks inimväärikad tingimused, sh tasu, 
sotsiaalkaitse, tervisekaitse ja ohutus, 
võrdsed võimalused ja sooline 
võrdõiguslikkus tootmistööle määratud 
töötajate jaoks, puuetega inimeste või 
haavatavate rühmade liikmete hõive ning 
koolitusvõimalused tootmisprotsessis 
osalevatele töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 1191
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) avaliku sektori hankija võib hõlmata 
majanduslikult soodsaima pakkumise 
kriteeriumis vajaliku hinnaelemendi ka 
fikseeritud hinna või kuludena, millest 
lähtudes ettevõtjad hakkavad 
konkureerima puhtalt
kvaliteedikriteeriumide osas.

Or. en

Muudatusettepanek 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d a) sotsiaalsed kriteeriumid, nagu 
inimväärsete töötingimuste tagamine, 
tervise- ja ohutusealased eeskirjad, 
kollektiivläbirääkimised, sooline 
võrdõiguslikkus (näiteks võrdne 
tasustamine, töö- ja pereelu ühildamine), 
sotsiaalne integratsioon, sealhulgas 
töövõimalused puuetega inimestele, 
ebasoodsas olukorras või kaitset 
vajavatele töötajatele (näiteks pikaajalised 
töötud, romad, rändajad, noored ja 
eakad), juurdepääs 
kutsekoolitusmeetmetele töökohal, 
kasutajate kaasamine ja nõustamine, 
kättesaadavus, inimõigusi ja eetikat järgiv 
kaubandus.

Or. de

Muudatusettepanek 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) töötingimuste need parameetrid, mis 
on mõeldud töötajate tervise kaitseks või 
ebasoodsas olukorras olevate või puuetega 
isikute sotsiaalseks integreerimiseks 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka.

Or. es

Muudatusettepanek 1194
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\908713ET.doc 69/158 PE492.860v01-00

ET

(d a) sotsiaalkriteeriumid, näiteks sooline 
tasakaal, sotsiaalne kaasamine, sh 
tööhõivevõimalused puuetega töötajatele, 
ebasoodsas olukorras olevatele või 
kaitsetutele töötajatele, kutsekoolituse 
saamine töökohas, kasutajatega 
konsulteerimine ja nende osalemine, 
taskukohasus.

Or. it

Muudatusettepanek 1195
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sotsiaalsed kriteeriumid.

Or. da

Muudatusettepanek 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel 
lähtutakse majanduslikult soodsaimast 
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel 
lähtutakse majanduslikult soodsaimast 
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1198
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel lähtutakse 
majanduslikult soodsaimast pakkumusest, 
nagu on märgitud lõike 1 punktis a ja lõikes 
2.

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel lähtutakse 
majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohalt soodsaimast pakkumusest, 
nagu on märgitud lõike 1 punktis a ja lõikes 
2.

Or. en

Muudatusettepanek 1199
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel lähtutakse 
majanduslikult soodsaimast pakkumusest, 
nagu on märgitud lõike 1 punktis a ja lõikes 
2.

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel lähtutakse 
majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohalt soodsaimast pakkumusest, 
nagu on märgitud lõike 1 punktis a ja lõikes 
2.



AM\908713ET.doc 71/158 PE492.860v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakkumuste hindamise 
kriteeriumidega ei anta avaliku sektori 
hankijatele piiramatut valikuvabadust. 
Hindamiskriteeriumidega võimaldatakse 
tõhusat konkurentsi ja nendega 
kaasnevad nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida. 
Avaliku sektori hankijad kontrollivad 
tegelikkuses pakkujate esitatud teabe ja 
tõendite alusel, kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 66 lõige 4 on eksitav ja sellel puudub igasugune lisanduv õiguslik jõud. Ei ole ilmne, 
mida komisjon nende mõlema lausega reguleerida soovib, kuna nende sisu on juba esitatud 
üldise kõrvalehoidmise keelu ja läbipaistvuse põhimõttega. Lõige tuleb seega lihtsustamise ja 
õiguskindluse suurendamise eesmärgil välja jätta.

Muudatusettepanek 1201
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta avaliku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust. 
Hindamiskriteeriumidega võimaldatakse 
tõhusat konkurentsi ja nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida. Avaliku 
sektori hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite 
alusel, kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
kaasnevad nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta avaliku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust. 
Hindamiskriteeriumidega võimaldatakse 
tõhusat konkurentsi ja nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida. Avaliku 
sektori hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite alusel, 
kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumid on 
seotud lepingu esemega (see ei välista 
toodete ja teenuste nähtamatuid omadusi, 
nagu olelusringi omadused vastavalt 
artikli 22 lõikele a (uus); 
hindamiskriteeriumidega võimaldatakse 
tõhusat konkurentsi ja nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida. Avaliku 
sektori hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite alusel, 
kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Or. de

Muudatusettepanek 1203
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega ei 
anta avaliku sektori hankijatele piiramatut 
valikuvabadust. Hindamiskriteeriumidega 
võimaldatakse tõhusat konkurentsi ja 
nendega kaasnevad nõuded, mis lubavad 
pakkujate esitatud teavet tegelikkuses 
kontrollida. Avaliku sektori hankijad 
kontrollivad tegelikkuses pakkujate 
esitatud teabe ja tõendite alusel, kas 
pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega ei 
anta avaliku sektori hankijatele piiramatut
valikuvabadust. Parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega pakkumuse kindlaksmääramiseks 
kasutatavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid peavad

(a) olema seotud lepingu esemega;

(b) võimaldama tõhusat konkurentsi; ning

(c) nendega peavad kaasnema nõuded, mis 
lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. intellektuaalteenuste puhul 
kasutatakse hankelepingu sõlmimiseks 
tavaliselt lõike 1 punktis a nimetatud 
kriteeriumit; madalama hinna 
kriteeriumit võib asjakohase 
põhjendusega kasutada üksnes lihtsate, 
korduva olemusega teenuste puhul, mis ei 
nõua multidistsiplinaarsete oskustega 
spetsialistide panust.

Or. it

Muudatusettepanek 1205
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Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 1206
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 1207
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega pakkumuse tuvastamisel antud 
suhtelise osakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 1208
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olelusringi kulude arvestamine hõlmab 
vajalikul määral artikli 2 punktis 22 
määratletud asja, teenuse või ehitustööde 
olelusringi jooksul tekkivaid järgmisi 
kulusid:

1. Olelusringi kulude arvestamine hõlmab 
vajalikul määral osaliselt või täielikult
avaliku sektori hankija või muude 
kasutajate kantavaid artikli 2 punktis 22 
määratletud asja, teenuse või ehitustööde 
olelusringi jooksul tekkivaid järgmisi 
kulusid: 

Or. en

Selgitus

Olelusringi kulude arvestamine peaks algama ostuhetkel ning piirduma sisemiste kuludega. 
Väliseid kulusid on keeruline kvantitatiivselt määratleda ning samas ei tohiks olelusringi 
kulude arvestamine tuua kaasa uusi tõkkeid kaupade ja teenuste vabale liikumisele ühtsel 
turul. Seetõttu ei tohiks väliseid kulusid olelusringi kulude arvestusse kaasata.

Muudatusettepanek 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud ning 

(a) sisekulud, sh hankimisega, 
kasutuskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud ning 

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et erilist tähelepanu tuleks pöörata olelusringi kulude arvestamisele. See 
kriteerium ei tohiks saada koormaks VKEde jaoks, kellele võib toote olelusringi kulude 
näitamine põhjustada kulusid ja halduskoormust. Praktikas võib see ka tekitada raskusi, kuna 
kulude määratlemiseks on lubatud kasutada erinevaid meetodeid.

Muudatusettepanek 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja
kõrvaldamisega seotud kulud, nt
kogumise ja ringlussevõtu kulud ning 

(a) sisekulud seoses kasutamisega, näiteks 
hooldus- ja ressursitõhususkulud (sh 
energiatõhusus), olelusringi lõpul 
ringlussevõtu ja kogumise kulud ning 
sotsiaalsete mõjude kulud, kui need 
seonduvad lepingu täitmisega. Sisekulud 
võivad hõlmata ka tõhusa projekteerimise, 
kavandamise ja protsessi kulusid, nt 
elektrooniliste vahendite kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1211
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud ning

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 1212
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud ning

(a) hankimisega seotud kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 1213
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kasutuskulud, näiteks energia ja 
muude ressursside tarbimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 1214
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) hoolduskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 1215
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) kõrvaldamisega seotud kulud, 
näiteks kogumise ja ringlussevõtu kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata 
ja et seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata kasvuhoonegaaside ja muude 
saasteainete heite kulusid ning muid 
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulusid.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Väliseid kulusid on keeruline kvantitatiivselt määratleda ning samas ei tohiks olelusringi 
kulude arvestamine tuua kaasa uusi tõkkeid kaupade ja teenuste vabale liikumisele ühtsel 
turul. Seetõttu ei tohiks väliseid kulusid olelusringi kulude arvestusse kaasata.

Muudatusettepanek 1217
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata ja et 
seda saab kontrollida; need võivad hõlmata 
kasvuhoonegaaside ja muude saasteainete 
heite kulusid ning muid kliimamuutuste 
mõju leevendamisega seotud kulusid.

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
kulud nagu sotsiaal- ja keskkonnakulud, 
tingimusel et nende rahalise väärtuse saab 
kindlaks määrata ja et seda saab kontrollida; 
need võivad hõlmata kasvuhoonegaaside ja 
muude saasteainete heite kulusid ning muid 
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata ja et 
seda saab kontrollida; need võivad hõlmata 
kasvuhoonegaaside ja muude saasteainete 
heite kulusid ning muid kliimamuutuste 
mõju leevendamisega seotud kulusid.

(b) toote olelusringiga otseselt seotud 
välised keskkonnakulud, tingimusel et 
nende rahalise väärtuse saab kindlaks 
määrata ja et seda saab kontrollida.

Or. en
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Muudatusettepanek 1219
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata ja et 
seda saab kontrollida; need võivad hõlmata 
kasvuhoonegaaside ja muude saasteainete 
heite kulusid ning muid kliimamuutuste 
mõju leevendamisega seotud kulusid.

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, sealhulgas maksud,
tingimusel et nende rahalise väärtuse saab 
kindlaks määrata ja et seda saab kontrollida; 
need võivad hõlmata kasvuhoonegaaside ja 
muude saasteainete heite kulusid ning muid 
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulusid.

Or. es

Muudatusettepanek 1220
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära olelusringi kulude arvutamiseks
kasutatava meetodi. Kasutatav meetod 
peab vastama kõigile järgmistele 
tingimustele:

2. Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära andmed, mida pakkujad esitama 
peavad, ja meetodi, mida avaliku sektori 
hankija olelusringi kulude 
kindlaksmääramiseks kasutab. 
Kõnealuste olelusringi kulude 
hindamiseks kasutatav meetod peab 
vastama kõigile järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 1221
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära olelusringi kulude arvutamiseks 
kasutatava meetodi. Kasutatav meetod peab
vastama kõigile järgmistele tingimustele:

2. Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära olelusringi kulude arvutamiseks 
kasutatava meetodi ja avaldavad 
olelusringi kulude arvutuskäigu kõigile 
pakkujatele. Kasutatav meetod peab 
vastama kõigile järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 1222
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära olelusringi kulude arvutamiseks
kasutatava meetodi. Kasutatav meetod 
peab vastama kõigile järgmistele 
tingimustele:

2. Kui avaliku sektori hankijad kasutavad
olelusringi kulude arvestamist, märgivad 
nad hankedokumentides ära andmed, mida 
pakkujad esitama peavad, ja meetodi, 
mida avaliku sektori hankija olelusringi 
kulude kõnealuste andmete alusel 
kindlaksmääramiseks kasutab.

Or. en

Muudatusettepanek 1223
Jürgen Creutzmann

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

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne sätestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud nõuded olelusringi 
kulude arvutamiseks, kui olelusringi kulude arvestamine piirdub sisekuludega alates 
ostuhetkest, nagu eespool soovitatud. Kuna sisekulusid võib mõõta faktiliste andmete alusel 
suhteliselt lihtsalt, tuleks anda avaliku sektori hankijatele võimalus kasutada nende enda 
meetodit (mis tuleb sellegipoolest avaldada).

Muudatusettepanek 1224
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) see tugineb objektiivselt 
kontrollitavatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1226
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seda kavatsetakse kohaldada korduvalt 
või pidevalt;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte võtaks võimaluse rakendada konkreetsele lepingule sobivaks kohandatud 
metodoloogiat, mis on praegu kehtivate direktiivide kohaselt lubatud.

Muudatusettepanek 1227
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seda kavatsetakse kohaldada korduvalt 
või pidevalt;

välja jäetud

Or. en

Selgitus
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Oleks ebaproportsionaalne sätestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud nõuded olelusringi 
kulude arvutamiseks, kui olelusringi kulude arvestamine piirdub sisekuludega alates 
ostuhetkest, nagu eespool soovitatud. Kuna sisekulusid võib mõõta faktiliste andmete alusel 
suhteliselt lihtsalt, tuleks anda avaliku sektori hankijatele võimalus kasutada nende enda 
meetodit (mis tuleb sellegipoolest avaldada).

Muudatusettepanek 1228
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see on kõigile huvitatud isikutele 
kättesaadav.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne sätestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud nõuded olelusringi 
kulude arvutamiseks, kui olelusringi kulude arvestamine piirdub sisekuludega alates
ostuhetkest, nagu eespool soovitatud. Kuna sisekulusid võib mõõta faktiliste andmete alusel 
suhteliselt lihtsalt, tuleks anda avaliku sektori hankijatele võimalus kasutada nende enda 
meetodit (mis tuleb sellegipoolest avaldada).

Muudatusettepanek 1229
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tavapäraselt hoolsatel ettevõtjatel, sh 
kolmandate riikide ettevõtjatel, on 
võimalik esitada nõutavad andmed 
mõistlike pingutustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tavapäraselt hoolsatel ettevõtjatel on 
võimalik esitada nõutavad andmed 
mõistlike pingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1231
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel, sealhulgas kolmandate riikide 
ettevõtjatel, kohaldada oma pakkumuses 
olelusringi kulude arvestamiseks erinevat 
meetodit, tingimusel et nad tõendavad 
kõnealuse meetodi vastavust punktides a, 
b ja c sätestatud nõuetele ning selle 
samaväärsust avaliku sektori hankija 
osutatud meetodiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1232
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE492.860v01-00 86/158 AM\908713ET.doc

ET

Avaliku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel, sealhulgas kolmandate riikide 
ettevõtjatel, kohaldada oma pakkumuses 
olelusringi kulude arvestamiseks erinevat 
meetodit, tingimusel et nad tõendavad 
kõnealuse meetodi vastavust punktides a, 
b ja c sätestatud nõuetele ning selle 
samaväärsust avaliku sektori hankija 
osutatud meetodiga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne sätestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud nõuded olelusringi 
kulude arvutamiseks, kui olelusringi kulude arvestamine piirdub sisekuludega alates 
ostuhetkest, nagu eespool soovitatud. Kuna sisekulusid võib mõõta faktiliste andmete alusel 
suhteliselt lihtsalt, tuleks anda avaliku sektori hankijatele võimalus kasutada nende enda 
meetodit (mis tuleb sellegipoolest avaldada).

Muudatusettepanek 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selliste õigusaktide ja delegeeritud 
õigusaktide loetelu on esitatud XV lisas. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
89 seoses kõnealuse loetelu 
ajakohastamisega, kui uute õigusaktide 
vastuvõtmise, kehtetuks tunnistamise või 
muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.
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Or. de

Selgitus

Julgustus kaasata olelusringi kulud hankelepingute sõlmimisse on tervitatav. Sellele 
vaatamata toetub õiguslik kohustus tulevikus rakendatavale, veel mitte kindlale 
arvestusmeetodile ning lükatakse praegusel hetkel ettenägematuse alusel tagasi.

Muudatusettepanek 1234
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1235
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne sätestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud nõuded olelusringi 
kulude arvutamiseks, kui olelusringi kulude arvestamine piirdub sisekuludega alates 
ostuhetkest, nagu eespool soovitatud. Kuna sisekulusid võib mõõta faktiliste andmete alusel 
suhteliselt lihtsalt, tuleks anda avaliku sektori hankijatele võimalus kasutada nende enda 
meetodit (mis tuleb sellegipoolest avaldada).

Muudatusettepanek 1236
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mis tahes liidu õigusakti osana 
sektoripõhiste õigusaktide kohaselt või 
osana Euroopa tehnilistest 
spetsifikatsioonidest vastu võetud ühine 
olelusringi kulude arvutamise meetod 
loetakse vastavaks lõikes 2 toodud 
kriteeriumidele ja võidakse lisada artikli 
66 lõikes 1 osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumide hulka.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori hankijaid peaks julgustama olelusringi maksumusega arvestama. 
Sellegipoolest on arvestusmeetodi väljatöötamine jätkuvalt probleemne. Kohustus kasutada 
ELi-põhist arvestusmeetodit on liiga julge eesmärk ning riigihangetealastes Euroopa 
õigusaktides on paika pandud miinimumnõuded ning avaliku sektori hankijatel on õigus 
kehtestada kõrgemaid nõudmisi, kui need on kooskõlas aluslepingu põhimõtetega ja lepingu 
valdkonnaga seotud spetsiifiliste kriteeriumidega.

Muudatusettepanek 1237
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon kehtestab kas delegeeritud 
õigusaktidega või sektorispetsiifiliste 
õigusaktidega toodete ühised meetodid 
olelusringi kulude arvestamiseks, kui 
majandusliku säästu või 
keskkonnanäitajate parandamise 
potentsiaal on suur. Kui liidu õigusakti 
osana, sealhulgas sektoripõhiste õigusaktide 
kohaste delegeeritud õigusaktidega, 
võetakse vastu ühine olelusringi kulude 
arvutamise meetod, kohaldatakse seda 
juhul, kui olelusringi kulude arvutamine 
kuulub artikli 66 lõikes 1 osutatud 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui liidu õigusaktiga on tehtud 
kohustuslikuks ühine olelusringi kulude 
arvutamise meetod, mis hõlmab muu 
hulgas väliseid keskkonnakulusid,
kohaldatakse seda juhul, kui olelusringi 
kulude arvutamine kuulub artikli 66 lõikes 1 
osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumide hulka.

Or. en

Selgitus

On väga tähtis, et ühine olelusringi kulude arvutamise meetod võetaks vastu liidu õigusaktiga 
ning et komisjon võib uuendada ainult XV lisa. Artikli 67 lõike 3 teise lõigu sõnastusest peaks 
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olema selge, et sellega antakse komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus ainult 
XV lisa uuendamise eesmärgil. Ühelgi juhul ei ole see aluseks komisjoni poolt selliste 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, millega muudetaks olelusringi kulude meetod 
kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 1239
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste õigusaktide ja delegeeritud 
õigusaktide loetelu on esitatud XV lisas. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
89 seoses kõnealuse loetelu 
ajakohastamisega, kui uute õigusaktide 
vastuvõtmise, kehtetuks tunnistamise või 
muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1240
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste õigusaktide ja delegeeritud 
õigusaktide loetelu on esitatud XV lisas. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
89 seoses kõnealuse loetelu 
ajakohastamisega, kui uute õigusaktide 
vastuvõtmise, kehtetuks tunnistamise või 
muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne sätestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud nõuded olelusringi 
kulude arvutamiseks, kui olelusringi kulude arvestamine piirdub sisekuludega alates 
ostuhetkest, nagu eespool soovitatud. Kuna sisekulusid võib mõõta faktiliste andmete alusel 
suhteliselt lihtsalt, tuleks anda avaliku sektori hankijatele võimalus kasutada nende enda 
meetodit (mis tuleb sellegipoolest avaldada).

Muudatusettepanek 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste õigusaktide ja delegeeritud 
õigusaktide loetelu on esitatud XV lisas. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 89 
seoses kõnealuse loetelu ajakohastamisega, 
kui uute õigusaktide vastuvõtmise, 
kehtetuks tunnistamise või muutmise tõttu 
on sellised muudatused vajalikud.

Selliste õigusaktide loetelu on esitatud XV 
lisas. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 89 seoses kõnealuse loetelu 
ajakohastamisega, kui uute õigusaktide 
vastuvõtmise, kehtetuks tunnistamise või 
muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Selliste õigusaktide ja delegeeritud 
õigusaktide loetelu on esitatud XV lisas.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
89 seoses kõnealuse loetelu 
ajakohastamisega, kui uute õigusaktide 
vastuvõtmise, kehtetuks tunnistamise või 
muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.

Selliste õigusaktide loetelu on esitatud XV 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 1243
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingu sõlmimise takistused Hankemenetlusest loobumine

Or. fr

Muudatusettepanek 1244
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei sõlmi lepingut 
parima pakkumuse teinud pakkujaga, kui 
kehtib üks järgmistest tingimustest:

Avaliku sektori hankija ei ole kohustatud 
järgima riigihankemenetlust. Otsus 
lepingut mitte sõlmida peab olema 
põhjendatud ja see tuleb edastada 
kõikidele taotlejatele ja pakkujatele.

Igal juhul ei pea avaliku sektori hankijad 
sõlmima lepingut parima pakkumuse teinud 
pakkujaga, kui kehtib üks järgmistest 
tingimustest:

Or. fr
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Muudatusettepanek 1245
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 välja jäetud

Põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumused

1. Avaliku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
maksumust, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(a) küsitud hind või maksumus jäävad
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;
(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust.
2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused 
võivad eelkõige olla seotud järgnevaga:

(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või
osutatavate teenuste säästlikkusega;

(b) valitud tehniliste lahendustega või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

(c) pakkuja väljapakutud ehitustööde, 
asjade või teenuste originaalsusega;
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(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele, 
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;
(e) pakkuja võimalusega saada riigiabi.

4. Avaliku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga. 
Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või maksumust, võttes 
arvesse lõikes 3 osutatud tegureid. 

Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see 
ei vasta kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

5. Kui avaliku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on 
saanud riigiabi, võib sellise pakkumuse 
üksnes kõnealusel põhjusel tagasi lükata 
ainult pärast pakkujaga konsulteerimist, 
kui pakkuja ei suuda avaliku sektori 
hankija määratud piisava ajavahemiku 
jooksul tõendada, et kõnealune abi sobib 
kokku siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses. Kui avaliku sektori hankija 
pakkumuse sellistel asjaoludel tagasi 
lükkab, teatab ta sellest komisjonile.

6. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral artikli 88 
kohaselt kättesaadavaks mis tahes teabe 
seoses tõendite ja dokumentidega, mis 
esitatakse seoses lõikes 3 osutatud 
üksikasjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1246
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
maksumust, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:

välja jäetud

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust.

Or. de

Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1247
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, 
kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

1. Kui teatava riigihankelepingu puhul 
tunduvad pakkumiste hinnad võrreldes 
pakutavate teenustega ebaharilikult 
madalad, nõuab avaliku sektori hankija
enne, kui ta sellised pakkumised tagasi 
lükkab, kirjalikke täpsustusi pakkumise 
koostisosade kohta, mida ta peab 
asjakohaseks.

Need täpsustused võivad olla seotud 
eelkõige:

Or. nl

Muudatusettepanek 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
kõik järgmised tingimused on täidetud:

1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
vähemalt üks järgmistest tingimustest on 
täidetud:

Or. en

Selgitus

Tundub kohatu nõuda, et kõik tingimused oleksid täidetud selleks, et teha kindlaks, et hind on 
põhjendamatult madal. Sageli piisab selleks, et hind oleks põhjendamatult madal, ühe 
nimetatud olukorra esinemisest.

Muudatusettepanek 1249
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
kõik järgmised tingimused on täidetud:

1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
on esitatud vähemalt viis pakkumust, ja 
teise võimalusena, kui:

Or. it

Muudatusettepanek 1250
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
kõik järgmised tingimused on täidetud:

1. Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
üks järgmistest tingimustest on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 30% alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

Or. de

Selgitus

Määra, mille võrra arvestuslikud kulud on muude pakkumuste keskmisest hinnast madalamad, 
langetatakse 30%-le.
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Muudatusettepanek 1252
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) ehitusmeetodi säästlikkusega, 
tootmisprotsessiga või osutatavate 
teenustega;

Or. nl

Muudatusettepanek 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) pakkumuses nimetatud hind või 
maksumus jäävad rohkem kui 50% alla 
muude pakkujate küsitud keskmisest 
hinnast või maksumusest;

Or. en

Muudatusettepanek 1254
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 30% alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1255
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus on 30%
võrra madalamad ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

Or. it

Muudatusettepanek 1256
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus on üle 30%
madalamad ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või maksumusest;

Or. it

Muudatusettepanek 1257
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 25% alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

Or. en

Muudatusettepanek 1258
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 30% alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

Or. en

Selgitus

Sellistele tingimustele vastavad juhtumid on äärmiselt haruldased. Et see artikkel saaks oma 
eesmärki täita, peaksid tingimused olema vähem piiravad.

Muudatusettepanek 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakkumuses nimetatud hind või 
maksumus on vähemalt 40% madalam 
kui avaliku sektori hankija poolt, 
nõutavaid makse arvesse võttes, nõuetele 
vastavuse tagamise prognoosimisel 
saadud hind või maksumus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1260
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1261
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

(b) valitud tehniliste lahendustega ja/või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

Or. nl

Muudatusettepanek 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

(a) pakkumuses nimetatud hind või 
maksumus jäävad vähemalt 20% alla 
muude pakkujate küsitud keskmisest 
hinnast või maksumusest;
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Or. en

Muudatusettepanek 1263
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 10% alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tundub kohatu nõuda, et esitatud oleks viis pakkumust, et teha kindlaks, et hind on 
põhjendamatult madal.

Muudatusettepanek 1265
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1266
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (c) esitatud on vähemalt kolm pakkumust.

Or. de

Selgitus

Hindade selgitamist tuleks nõuda juba vähemalt kolme esitatud pakkumuse korral.

Muudatusettepanek 1268
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust; (c) pakkuja väljapakutud projekti 
originaalsusega;

Or. nl

Muudatusettepanek 1269
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (c) esitatud on vähemalt kolm pakkumust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1270
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (c) esitatud on vähemalt kolm pakkumust.

Or. en

Selgitus

Sellistele tingimustele vastavad juhtumid on äärmiselt haruldased. Et see artikkel saaks oma 
eesmärki täita, peaksid tingimused olema vähem piiravad.

Muudatusettepanek 1271
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punktid c a ja c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c a) ehitustöö teostamise, teenuse 
pakkumise või tarnimiskohas kehtivate 
töökaitset ja töötingimusi käsitlevate 
sätete täitmisega;

(c b) pakkuja võimalusega saada riigiabi.

Or. nl

Muudatusettepanek 1272
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) arvestuslik hind on madalam kui 
riiklikud seaduse või kollektiivlepingutega 
ette nähtud miinimumpalgad koos 
lisatasude ja sotsiaalkindlustusmaksetega.

Or. de

Muudatusettepanek 1273
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

2. Avaliku sektori hankijad on kohustatud 
nõudma selliseid selgitusi ka muudel 
põhjustel, kui pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

Or. de

Muudatusettepanek 1274
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

2. Avaliku sektori hankija kontrollib neid 
koostisosi, pidades nõu pakkujaga ja 
võttes arvesse esitatud tõendeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
selgitusi ka seoses pakkumuses nimetatud 
hinna või maksumusega, kui täidetud on 
muud tingimused peale lõikes 1 
sätestatute, näiteks juhul, kui 
pakkumuses nimetatud hind või 
maksumus on oluliselt madalam kui 
teistes pakkumustes nimetatud hinnad või 
maksumused või kui avaliku sektori 
hankija poolt prognoositud hind või 
pakkumus, ning on väga tõenäoline, et 
see hind või maksumus on 
põhjendamatult madal.

Or. en

Selgitus

Näib kohane lubada avaliku sektori hankijatel küsida selgitust, et teha kindlaks, kas hind on 
põhjendamatult madal, ka teistes olukordades peale lõikes 1 sätestatute. Lisaks on soovitatav 
tuua sellistest juhtudest mõned näited.

Muudatusettepanek 1276
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Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hankijad võtavad arvesse tööõiguse 
täitmist teenustehangetes, kus toimub 
töötajate asendamine ja mis on ette 
nähtud tööjõumahukateks peetavate ja 
vähese lisandväärtusega 
majandussektorite ettevõtetele, pidades 
ebakohasteks või ebaproportsionaalseteks 
kõiki pakkumusi, kus pakkumuse hind on 
madalam vastavalt tööjõukuludest ja 
nende sisemistest kuludest, mis on 
kindlaks määratud kollektiivlepingutes, 
või tööõiguses kehtestatud 
alammääradest.

Or. es

Muudatusettepanek 1277
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused
võivad eelkõige olla seotud järgnevaga:

3. Kui avaliku sektori hankija veendub, et 
pakkumishind on ebaharilikult madal 
seepärast, et pakkuja saab riigiabi, võib
pakkumuse sel põhjusel tagasi lükata 
üksnes pärast nõupidamist pakkujaga, kui 
viimane ei suuda avaliku sektori hankija 
määratud piisavalt pika tähtaja jooksul 
tõendada, et talle antud abi oli seaduslik. 
Kui avaliku sektori hankija pakkumise 
sellistel asjaoludel tagasi lükkab, teatab ta 
sellest komisjonile.

(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenuste säästlikkusega;
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(b) valitud tehniliste lahendustega või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

(c) pakkuja väljapakutud ehitustööde, 
asjade või teenuste originaalsusega;
(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele, 
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(e) pakkuja võimalusega saada riigiabi.

Or. nl

Selgitus

Kohustus esitada selgitusi põhjendamatult madala hinnaga pakkumiste korral toob kaasa 
lisakulutusi nii avaliku sektori hankijale kui ka teenuse pakkujale.Muudatusettepanek

1278
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused 
võivad eelkõige olla seotud järgnevaga:

3. Kui teatava hankelepingu puhul 
tunduvad pakkumuste hinnad kaupade, 
ehitustööde või teenustega võrreldes 
ebaharilikult madalad, nõuab avaliku 
sektori hankija enne, kui võib sellised 
pakkumused tagasi lükata, kirjalikke 
täpsustusi pakkumuse koostisosade kohta, 
mida ta peab asjakohaseks.

Asjassepuutuvad selgitused võivad 
eelkõige olla seotud järgnevaga:

Or. de
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Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1279
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) valitud tehniliste lahendustega või
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

(b) valitud tehniliste lahendustega ja/või
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

Or. de

Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele,
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(d) vastavusega liidu keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidele või nõuetele 
seoses sotsiaalsete või töötingimustega, 
nagu tervishoid ja ohutus töökohal, 
sotsiaalkindlustus ja töötingimused, nagu 
need on sätestatud ELi õigusaktide, 
liikmesriikide õigusaktide, eeskirjade või 
haldussätete, vahekohtuotsuse, 
kollektiivlepingute ning XI lisas esitatud
rahvusvahelise tööõiguse alastes sätetega,
mis kehtivad ehitustöö või teenuse 
teostamise või asjade tarnimise kohas 
(need kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis) või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

Or. de

Muudatusettepanek 1281
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele, 
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(d) vastavusega töökaitset ja töötingimusi 
käsitlevate eeskirjadele, mis kehtivad 
teenuse osutamise kohas;

Or. de

Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1282
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Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise sotsiaal-
ja keskkonnaõiguse sätetele, vähemalt 
samaväärsel tasemel, või muudele 
samaväärset kaitset tagavatele sätetele;

(d) vastavusega liidu loomade heaolu,
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidele või XI lisas 
loetletud rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetele, vähemalt 
samaväärsel tasemel, või muudele 
samaväärset kaitset tagavatele sätetele;

Or. en

Muudatusettepanek 1283
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele, 
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

d) vastavusega ehitustöö teostamise,
teenuse pakkumise või tarnimiskohas 
kehtivate töökaitset ja töötingimusi 
käsitlevatele sätetele;

Or. en

Muudatusettepanek 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele,
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele
või tarneahela töötingimusi käsitlevatele 
kohustustele, mis on sätestatud 
tootmisprotsesside toimumiskoha riigi 
tööõigusaktides ja -eeskirjades ning XI 
lisas loetletud rahvusvahelistes 
konventsioonides olenevalt sellest,
kummad on töötajate jaoks soodsamad. 
Kõnealused sätted hõlmavad:

(i) neid, mis on määratletud ILO 
kaheksas peamises konventsioonis 
(ühinemisvabaduse ja 
kollektiivläbirääkimiste kohta, 
sunniviisilise ja kohustusliku töö 
kaotamise kohta, töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel diskrimineerimise 
kaotamise kohta ning laste tööjõu 
kasutamise kaotamise kohta);

(ii) tööohutust ja tervisekaitset;

(iii) tööaega;
(iv) palku;

(v) sotsiaalkindlustust.

Or. en

Muudatusettepanek 1285
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga. 
Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või maksumust, võttes 
arvesse lõikes 3 osutatud tegureid.

välja jäetud
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Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see 
ei vasta kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

Or. de

Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga.
Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või maksumust, võttes 
arvesse lõikes 3 osutatud tegureid. 

4. Avaliku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga.

Or. en

Muudatusettepanek 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE492.860v01-00 114/158 AM\908713ET.doc

ET

Avaliku sektori hankijad võivad pakkumuse 
tagasi lükata, kui nad on kindlaks teinud, et 
pakkumus on põhjendamatult madala 
hinnaga, sest see ei vasta kohustustele, mis 
on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Avaliku sektori hankijad lükkavad
pakkumuse tagasi, kui nad on kindlaks 
teinud, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, sest pakkumuses 
nimetatud hind või maksumus ei kata, 
majanduslikke tingimusi arvestades, 
riigihanke esemeks olevate toodete 
valmistamise, teenuste osutamise või 
ehitustööde teostamise kulusid ning eriti 
juhul, kui see ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides peaks avaliku sektori hankijatel olema kohustus lükata pakkumus 
tagasi, kui nad on teinud kindlaks, et selles nimetatud hind ei kata ettevõtja kantavaid kulusid. 
Tuleb rõhutada, et põhjendamatult madala hinnaga pakkumused – eriti need, mis ei taga 
riigihanke esemeks olevate toodete valmistamise, teenuste osutamise või ehitustööde
teostamise kulude tagasisaamist – on üks peamisi tegureid, mis ohustavad riigihangete 
täitmist, kahjustades avalikku huvi.

Muudatusettepanek 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad pakkumuse 
tagasi lükata, kui nad on kindlaks teinud, et 
pakkumus on põhjendamatult madala 
hinnaga, sest see ei vasta kohustustele, mis 
on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Avaliku sektori hankijad lükkavad 
pakkumuse tagasi, kui nad on kindlaks 
teinud, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, sest see ei vasta 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö-, andmekaitse- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.
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Or. en

Muudatusettepanek 1289
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad pakkumuse 
tagasi lükata, kui nad on kindlaks teinud, et 
pakkumus on põhjendamatult madala 
hinnaga, sest see ei vasta kohustustele, mis 
on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Avaliku sektori hankijad lükkavad
pakkumuse tagasi, kui nad on kindlaks 
teinud, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, sest see ei vasta 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 
riikliku sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega ja muude 
siduvate sätetega või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankijad võivad pakkumuse 
tagasi lükata, kui nad on kindlaks teinud, et 
pakkumus on põhjendamatult madala 
hinnaga, sest see ei vasta kohustustele, mis 
on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

Avaliku sektori hankijad lükkavad
pakkumuse tagasi, kui nad on kindlaks 
teinud, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, sest see ei vasta 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või tarneahela 
töötingimusi käsitlevatele kohustustele, 
mis on sätestatud tootmisprotsesside 
toimumiskoha riigi tööõigusaktides ja -
eeskirjades ning XI lisas loetletud 
rahvusvahelistes konventsioonides 
olenevalt sellest, kummad on töötajate 
jaoks soodsamad.

Kõnealused sätted hõlmavad:

(a) neid, mis on määratletud ILO 
kaheksas peamises konventsioonis 
(ühinemisvabaduse ja 
kollektiivläbirääkimiste kohta, 
sunniviisilise ja kohustusliku töö 
kaotamise kohta, töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel diskrimineerimise 
kaotamise kohta ning laste tööjõu 
kasutamise kaotamise kohta);

(b) tööohutust ja tervisekaitset;

(c) tööaega;
(d) palku;

(e) sotsiaalkindlustust.

Or. en

Muudatusettepanek 1291
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Samuti lükkavad avaliku sektori hankijad 
pakkumuse tagasi, kui nad on teinud 
kindlaks, et küsitav hind või maksumus 
on põhjendamatult madal võrreldes 
kuludega, mida pakkuja katma peab, 
ning kui pakkumuse vastuvõtmine 
tugevdaks pakkuja turupositsiooni viisil, 
mis põhjustaks konkurentsi kahjustamist 
siseturgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 1292
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui avaliku sektori hankija teeb kindlaks, 
et pakkumus on põhjendamatult madala 
hinnaga, kuna pakkuja on saanud riigiabi, 
võib sellise pakkumuse üksnes kõnealusel 
põhjusel tagasi lükata ainult pärast 
pakkujaga konsulteerimist, kui pakkuja ei 
suuda avaliku sektori hankija määratud 
piisava ajavahemiku jooksul tõendada, et 
kõnealune abi sobib kokku siseturuga 
aluslepingu artikli 107 tähenduses. Kui 
avaliku sektori hankija pakkumuse sellistel 
asjaoludel tagasi lükkab, teatab ta sellest 
komisjonile.

5. Kui avaliku sektori hankija teeb kindlaks, 
et pakkumus on põhjendamatult madala 
hinnaga, kuna pakkuja on saanud riigiabi, 
võib sellise pakkumuse üksnes kõnealusel 
põhjusel tagasi lükata ainult pärast 
pakkujaga konsulteerimist, kui pakkuja ei 
suuda avaliku sektori hankija määratud 
piisava ajavahemiku jooksul tõendada, et 
kõnealune abi oli seaduslik. Kui avaliku 
sektori hankija pakkumuse sellistel 
asjaoludel tagasi lükkab, teatab ta sellest 
komisjonile.

Or. de

Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1293
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hankijad jätavad hankest 
automaatselt välja pakkumused, milles 
pakutakse kõikide esitatud pakkumuste 
keskmisest hinnast rohkem kui 50% võrra 
väiksemat hinda.

Or. it

Muudatusettepanek 1294
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hankijad jätavad hankest 
automaatselt välja pakkumused, milles 
pakutakse kõikide esitatud pakkumuste 
keskmisest hinnast rohkem kui 40% võrra 
väiksemat hinda.

Or. it

Muudatusettepanek 1295
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral artikli 88 
kohaselt kättesaadavaks mis tahes teabe 
seoses tõendite ja dokumentidega, mis 
esitatakse seoses lõikes 3 osutatud 
üksikasjadega.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Hetkel kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 1296
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui avaliku sektori hankija kavatseb 
pärast pakkuja selgituste kontrollimist 
võtta vastu põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuse, mis koosneb 
väljastpoolt liitu pärinevatest tarnetest 
ja/või teenustest, mille puhul hõlmamata 
tarnete või teenuste väärtus ületab 50% 
pakkumust moodustavate tarnete või 
teenuste koguväärtusest, teatab hankija 
sellest teistele pakkujatele kirjalikult, 
nimetades küsitava hinna või maksumuse 
põhjendamatu väiksuse põhjused.

Avaliku sektori hankija võib jätta mis 
tahes teabe avalikustamata, kui see 
takistaks õigusaktide rakendamist või 
oleks muul viisil vastuolus avalike 
huvidega või kahjustaks teatavate avalik-
õiguslike või eraõiguslike ettevõtjate 
õigustatud ärihuve või võiks kahjustada 
ausat konkurentsi nende vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1297
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a

Põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumused

1. Kui teatava lepingu puhul tunduvad 
pakkumuste hinnad kaupade, ehitustööde 
või teenustega võrreldes ebaharilikult 
madalad, nõuab avaliku sektori hankija 
enne, kui võib sellised pakkumused tagasi 
lükata, kirjalikke täpsustusi pakkumuse 
koostisosade kohta, mida ta peab 
asjakohaseks. Need täpsustused võivad 
olla seotud eelkõige:

(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenuste säästlikkusega;

(b) valitud tehniliste lahendustega ja/või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

(c) pakkuja väljapakutud ehitustööde, 
asjade või teenuste originaalsusega;

(d) vastavusega ehitustöö teostamise, 
teenuse pakkumise või tarnimiskohas 
kehtivate töökaitset ja töötingimusi 
käsitlevatele sätetele;

(e) pakkuja võimalusega saada riigiabi.

2. Avaliku sektori hankija kontrollib neid 
koostisosi, pidades nõu pakkujaga ja 
võttes arvesse esitatud tõendeid.

3. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
sellist teavet ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.
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4. Kui avaliku sektori hankija veendub, et 
pakkumishind on ebaharilikult madal 
seepärast, et pakkuja saab riigiabi, võib 
pakkumuse sel põhjusel tagasi lükata 
üksnes pärast nõupidamist pakkujaga, kui 
viimane ei suuda avaliku sektori hankija 
määratud piisavalt pika tähtaja jooksul 
tõendada, et talle antud abi oli seaduslik. 
Kui avaliku sektori hankija pakkumuse 
sellistel asjaoludel tagasi lükkab, teatab ta 
sellest komisjonile.

Or. en

Selgitus

See on kehtiva direktiivi 2004/18/EÜ artikkel 55 – seda ei ole põhjust muuta. Lõige 3 tuleneb 
kavandatavast direktiivis COM(2011) 896 final (artikli 68 lõige 2).

Muudatusettepanek 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a

Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 
sisaldavad pakkumused

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid 
kolmandatest riikidest, kellega EL ei ole 
kas mitmepoolselt või kahepoolselt 
sõlminud lepingut, mis tagaks ühenduse 
ettevõtjate võrreldava ja tõhusa 
juurdepääsu nende kolmandate riikide 
turgudele. See ei piira ELi või selle 
liikmesriikide kohustusi kolmandate 
riikide suhtes.
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2. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatelt nõuda teavet pakkumuses 
sisalduvate kaupade ja teenuste päritolu 
ja nende väärtuse kohta. Hankelepingu 
jaoks esitatud pakkumuse, kus 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
väärtus, nagu on kindlaks määratud 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta 
määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, 
ületab 50% pakkumuses sisalduvate 
toodete või teenuste koguväärtusest, võib 
järgmistel tingimusel tagasi lükata.

3. Avaliku sektori hankija nõudmisel 
hindab komisjon lepingute puhul, mille 
hinnanguline väärtus on ilma 
käibemaksuta võrdne 5 000 000 euroga 
või sellest suurem, kas kiita heaks 
väljastpoolt ELi pärit kaupu ja teenuseid 
sisaldavate pakkumuste hankelepingu 
menetlusest kõrvalejätmine, kui riigist, 
kellega EL ei ole sõlminud rahvusvahelist 
lepingut riigihangete valdkonnas, 
sealhulgas turulepääsukohustused, või 
riigist, kellega ELil on selline leping, kuid 
kelle suhtes lepingut ei kohaldata, 
pärinevate kaupade või teenuste väärtus 
ületab 50% pakkumuses sisalduvate 
kaupade või teenuste koguväärtusest.

4. Lõikes 3 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu 
kontrollimenetluse kohaselt.

5. Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 4 kiidab komisjon kavandatud 
kõrvalejätmise heaks järgmistel juhtudel:
(a) kui liidu ning asjaomaste kaupade 
ja/või teenuste päritoluriigi vahel 
sõlmitud turulepääsu käsitleva 
rahvusvahelise lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste jaoks selgesõnaliselt ette 
nähtud liidus kohaldatav 
turulepääsupiirang;
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(b) punktis a nimetatud lepingu 
puudumisel ja kui asjaomane kolmas riik 
kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus.

Punkti b mõistes eeldatakse olulise 
vastastikkuse puudumist, kui piiravate 
hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 6 ei kiida komisjon kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui sellega rikutaks 
turulepääsukohustusi, mis liit on 
rahvusvaheliste lepingute raames võtnud.
6. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist:

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;

(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.
7. Sellised lepingud, mis komisjon on 
sõlminud ettevõtjaga, kes rikub komisjoni 
rakendusakte, mis on vastu võetud lõike 4 
kohaselt ja mis hõlmavad kavatsetud 
kõrvalejätmist, millest avaliku sektori 
hankija on teatanud, tunnistatakse 
kehtetuks direktiivi 2007/66/EÜ 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a
Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 

sisaldavad pakkumused

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid 
kolmandatest riikidest, kellega EL ei ole 
kas mitmepoolselt või kahepoolselt 
sõlminud lepingut, mis tagaks liidu 
ettevõtjate võrreldava ja tõhusa 
juurdepääsu nende kolmandate riikide 
turgudele. See ei piira ELi või selle 
liikmesriikide kohustusi kolmandate 
riikide suhtes.

2. Asjade hankelepingu sõlmimiseks 
tehtud pakkumuse võib tagasi lükata, kui 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaal, mille päritolu on kindlaks 
määratud vastavalt nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määrusele 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik[1], ületab 50% 
pakkumuses sisalduvate toodete 
koguväärtusest. Käesoleva artikli 
kohaldamisel käsitletakse 
telekommunikatsioonivõrgu seadmetes 
kasutatavat tarkvara tootena.
3. Võttes arvesse teist lõiku, peab juhul, 
kui kaks või enam pakkujat on artiklis 66 
määratletud pakkumuste hindamise 
kriteeriumide alusel võrdsed, eelistama 
neid pakkumusi, mida ei saa lõike 2 
alusel tagasi lükata. Nimetatud 
pakkumuste hindu loetakse käesoleva 
artikli kohaldamisel võrdseks, kui 
hinnaerinevus ei ületa 3%.
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Pakkumust ei eelistata teisele, nagu on 
sätestatud esimeses lõigus, kui selle 
vastuvõtmine sunniks võrgustiku sektori 
hankijat hankima olemasolevatest 
seadmetest erinevate tehniliste 
omadustega seadmeid, mis tooks kaasa 
ühildamatuse, tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel või 
ebaproportsionaalselt suured kulud.

4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaalu kindlaksmääramisel lõike 2
alusel arvesse neid kolmandaid riike, kelle 
suhtes nõukogu otsusega kohaldatakse 
lõike 1 alusel käesoleva direktiivi sätteid.

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastaaruande, alustades 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese aasta teisest poolaastast, mis 
kajastab mitmepoolsetel või kahepoolsetel 
läbirääkimistel tehtud edusamme 
ühenduse ettevõtjate juurdepääsu 
tagamisel kolmandate riikide turgudele 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvates valdkondades, kõnealuste 
läbirääkimiste tulemusi ja kõigi sõlmitud 
kokkulepete praktilist rakendamist.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
teha kõnealuseid arenguid silmas pidades 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
käesoleva artikli sätetes muudatusi.
[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1300
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a
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Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 
sisaldavad pakkumused

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid või 
teenuseid kolmandatest riikidest, millega 
Euroopa Liit ei ole mitmepoolselt ega 
kahepoolselt sõlminud kokkulepet, mis 
tagaks liidu ettevõtjatele võrreldava ja 
tõhusa juurdepääsu nende kolmandate 
riikide turgudele. Seda kohaldatakse ka 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid või 
teenuseid kolmandatest riikidest, millele 
kehtib reservatsioon seoses juurdepääsuga 
Euroopa turule Euroopa Liidu poolt 
sõlmitud riigihankeid käsitlevate 
lepingute raames (kahepoolsed 
vabakaubanduslepingud või 
mitmepoolsed riigihankelepingud). See ei 
piira Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 
kohustusi kolmandate riikide suhtes.

2. Avaliku sektori hankija nõuab, et 
pakkujad esitaksid teavet seoses nende 
pakkumuses sisalduvate kaupade ja 
teenuste päritolu ja maksumusega. 
Esialgu aktsepteeritakse tõendina 
ausõnalist kinnitust. Avaliku sektori 
hankija võib igas menetluse etapis nõuda 
osasid või kõiki nõutavaid dokumente. 
Asjade hankelepingu sõlmimiseks tehtud 
pakkumuse võib tagasi lükata, kui 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaal, mille päritolu on kindlaks 
määratud vastavalt nõukogu 12. oktoobri 
1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2913/92, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik, ületab 50% pakkumuses 
sisalduvate toodete ja teenuste 
koguväärtusest. Käesoleva artikli 
kohaldamisel käsitletakse 
telekommunikatsioonivõrgu seadmetes 
kasutatavat tarkvara tootena.
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3. Kui teisest lõigust ei tulene teisiti, siis 
kahe või enama pakkumuse korral, mis 
on artiklis 76 sätestatud kriteeriumide 
seisukohast samaväärsed, eelistatakse 
pakkumusi, mida ei või lõike 2 alusel 
tagasi lükata. Käesoleva artikli 
kohaldamisel käsitatakse selliste 
pakkumuste hindu võrdsetena, kui 
hinnaerinevus ei ole suurem kui 3%.

Pakkumust ei eelistata teisele, nagu on 
sätestatud esimeses lõigus, kui selle 
vastuvõtmine sunniks avaliku sektori 
hankijat hankima olemasolevatest 
seadmetest erinevate tehniliste 
omadustega seadmeid, mis tooks kaasa 
ühildamatuse, tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel või 
ebaproportsionaalselt suured kulud.

4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta 
kolmandatest riikidest pärit toodete ja 
teenuste osakaalu kindlaksmääramisel 
lõike 2 alusel arvesse neid kolmandaid 
riike, kelle suhtes nõukogu otsusega 
kohaldatakse lõike 1 alusel käesoleva 
direktiivi sätteid.

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastaaruande, alustades 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese aasta teisest poolaastast, mis 
kajastab mitmepoolsetel või kahepoolsetel 
läbirääkimistel tehtud edusamme 
Euroopa Liidu ettevõtjate juurdepääsu 
tagamisel kolmandate riikide turgudele 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvates valdkondades, kõnealuste 
läbirääkimiste tulemusi ja kõigi sõlmitud 
kokkulepete praktilist rakendamist.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
nimetatud edusamme silmas pidades 
vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele 
käesoleva artikli sätteid muuta.

Or. fr

Selgitus
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Kuni mõlemapoolsust käsitleva määruse ametliku vastuvõtmiseni tuleb ajutiselt säilitada 
riigihankeid käsitleva õigusakti kehtivaid sätteid.

Muudatusettepanek 1301
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a

Kui avaliku sektori hankija otsustab võtta 
vastu ebatavaliselt madala pakkumise, 
mis hõlmab väljaspoolt ELi pärit 
ehitustöid, asju või teenuseid, milles 
sisalduvate ehitustööde, asjade või 
teenuste maksumus ei ületa 50% 
artikliga 22 a kooskõlas olevas 
pakkumuses hõlmatud ehitustööde, asjade
või teenuste kogumaksumusest, siis peab 
nimetatud avaliku sektori hankija 
teavitama teisi pakkujaid kirjalikult 
sellest, miks on pakutud hind või 
maksumus ebanormaalselt madalad.
Ühegi rahvusvahelise lepinguga sidumata 
kolmandast riigist pärit pakkumus 
lükatakse automaatselt tagasi, kui küsitud 
hind või maksumus jäävad rohkem kui 
30% alla muude pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või maksumusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 69 b

Suhted kolmandate riikidega ehitustööde, 
asjade ja teenuste hankelepingute alal

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist üldistest õigusalastest või 
praktilistest raskustest, mida nende 
ettevõtjad teenuste hankelepingute 
sõlmimisel kolmandates riikides kogevad 
ja millest need neile ette kannavad.

2. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule enne 31. detsembrit 2014 ja 
seejärel kindlate ajavahemike järel 
kolmandates riikides sõlmitavatest 
teenuste hankelepingutest ja nende 
riikidega selleteemalistel läbirääkimistel, 
eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames 
saavutatud edusammudest.

3. Komisjon püüab pöördumisega 
asjaomase kolmanda riigi poole 
parandada olukorda kõikjal, kus ta 
lõikes 2 viidatud ettekannete või muu 
teabe põhjal leiab, et teenuste 
hankelepingute sõlmimise kontekstis 
kolmas riik:

(a) ei võimalda liidu ettevõtjatele sama 
tõhusat juurdepääsu teenuste 
hankelepingute sõlmimisele, kui liit 
võimaldab nimetatud riigi ettevõtjatele, 
või
(b) ei kohtle liidu ettevõtjaid võrdselt oma 
riigi ettevõtjatega või paku samu 
konkurentsivõimalusi kui oma riigi 
ettevõtjatele või

(c) kohtleb teiste kolmandate riikide 
ettevõtjaid paremini kui liidu ettevõtjaid.
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4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist õigusalastest või praktilistest 
raskustest, mida nende ettevõtjad 
lepinguid sõlmida püüdes kogevad 
kolmandates riikides XI loetletud 
rahvusvaheliste sotsiaal- või 
keskkonnaõigusaktide sätete rikkumise 
tõttu, millest ettevõtjad neile ette 
kannavad.

5. Lõigetes 3 ja 4 viidatud asjaoludel võib 
komisjon igal ajal teha ettepaneku, et 
nõukogu otsustaks katkestada või piirata 
otsuses nimetatud ajavahemikuks 
teenuste hankelepingute sõlmimise:

(a) ettevõtjatega, kelle suhtes kehtib 
kõnealuse kolmanda riigi õigus;
(b) ettevõtjatega, kes on seotud punktis 
a määratletud ettevõtjatega ja kellel, kuigi 
nende registrijärgne asukoht on liidus, ei 
ole otsest ega toimivat seost liikmesriigi 
majandusega;
(c) ettevõtjatega, kelle esitatud pakkumiste 
sisuks on kõnealusest kolmandast riigist 
pärit teenused.

Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega niipea kui võimalik.
Komisjon võib teha ettepaneku kõnealuste 
meetmete kohta omal algatusel või 
liikmesriigi taotlusel.

6. Käesolev artikkel ei mõjuta liidu 
kohustuste täitmist kolmandate riikide 
suhtes, mis tulenevad rahvusvahelistest 
kokkulepetest riigihangete kohta, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1303
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 b

Suhted kolmandate riikidega ehitustööde, 
asjade ja teenuste hankelepingute alal

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist üldistest õigusalastest või 
praktilistest raskustest, mida nende 
ettevõtjad ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepingute sõlmimisel kolmandates 
riikides kogevad ja millest need neile ette 
kannavad.

2. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule kindlate ajavahemike järel 
kolmandates riikides sõlmitavatest 
ehitustööde, asjade ja teenuste 
hankelepingutest ja nende riikidega 
selleteemalistel läbirääkimistel, eelkõige 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames saavutatud edusammudest.
3. Komisjon püüab pöördumisega 
asjaomase kolmanda riigi poole 
parandada olukorda kõikjal, kus ta 
lõikes 2 viidatud ettekannete või muu 
teabe põhjal leiab, et ehitustööde, asjade 
ja teenuste hankelepingute sõlmimise 
kontekstis kolmas riik:

a) ei võimalda Euroopa Liidu ettevõtjatele 
sama tõhusat juurdepääsu ehitustööde, 
asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimisele, kui liit võimaldab nimetatud 
riigi ettevõtjatele, või

b) ei kohtle Euroopa Liidu ettevõtjaid 
võrdselt oma riigi ettevõtjatega või paku 
samu konkurentsivõimalusi kui oma riigi 
ettevõtjatele või

c) kohtleb teiste kolmandate riikide 
ettevõtjaid paremini kui Euroopa Liidu 
ettevõtjaid.
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4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist õigusalastest või praktilistest 
raskustest, mida nende ettevõtjad 
ehitustööde, asjade ja teenuste 
hankelepinguid sõlmida püüdes kogevad 
kolmandates riikides XI lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätete rikkumise 
tõttu, millest ettevõtjad neile ette 
kannavad.

5. Lõigetes 3 ja 4 viidatud asjaoludel võib 
komisjon igal ajal teha ettepaneku, et 
nõukogu otsustaks katkestada või piirata 
otsuses nimetatud ajavahemikuks 
ehitustööde, asjade ja teenuste 
hankelepingute sõlmimise:

a) ettevõtjatega, kelle suhtes kehtib 
kõnealuse kolmanda riigi õigus;
b) ettevõtjatega, kes on seotud punktis a 
määratletud ettevõtjatega ja kellel, kuigi 
nende registrijärgne asukoht on Euroopa 
Liidus, ei ole otsest ega toimivat seost 
liikmesriigi majandusega;

c) ettevõtjatega, kelle esitatud pakkumuste 
sisuks on kõnealusest kolmandast riigist 
pärit ehitustööd, asjad ja teenused.

Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega niipea kui võimalik.

Komisjon võib teha ettepaneku kõnealuste 
meetmete kohta omal algatusel või 
liikmesriigi taotlusel.
6. Käesolev artikkel ei mõjuta Euroopa 
Liidu kohustuste täitmist kolmandate 
maade suhtes, mis tulenevad 
rahvusvahelistest kokkulepetest 
riigihangete kohta, eriti Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames.

Or. fr

Selgitus

Kuni mõlemapoolsust käsitleva määruse ametliku vastuvõtmiseni tuleb ajutiselt säilitada 
riigihankeid käsitleva õigusakti kehtivaid sätteid.
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Muudatusettepanek 1304
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 välja jäetud

Lepingute täitmise tingimused
Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates 
või kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Or. de

Selgitus

Lepinguga mitteseonduvate kriteeriumide kaasamine lepingu sõlmimisse peaks olema tihedalt 
seotud hankelepingu esemega. Võimalus kehtestada lepingu täitmise kohta eritingimused, mis 
puudutavad eelkõige sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kaalutlusi, võib viia selleni, et avaliku 
sektori hankija kaldub sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eritingimuste kehtestamisel kõrvale 
artiklist 66 ja seal esitatud pakkumuste hindamise kriteeriumidest.

Muudatusettepanek 1305
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu esemega seotud lepingu täitmise 
eritingimused, kui need esitatakse hanke
väljakuulutamise teates või kirjeldustes. 
Eelkõige võivad need tingimused olla 
seotud sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
kaalutlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega.

Or. de

Selgitus

See on enesestmõistetav, et ettevõtjad kannavad hinnatõusu riski. Artikli 70 kolmandast 
lausest jääb mulje, et nad peavad kõnealust riski kandma vaid siis, kui avaliku sektori hankija 
on selle lepingu täitmise eritingimustes sätestanud. Selle tulemuseks on, et igale hanketeatele 
tuleks lisada vastav märge.
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Muudatusettepanek 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Need tingimused võivad
hõlmata majanduslikke, innovatiivseid, 
keskkonnaalaseid või sotsiaalseid 
kaalutlusi. Samuti võivad need sisaldada 
nõuet, et ettevõtjad näevad ette kaitse 
hinnakõikumistest tuleneva hinnatõusu eest 
(riskide maandamine), mis võib oluliselt 
mõjutada lepingu täitmist. Ükski nimetatud 
eritingimustest ei tohi aga tuua kaasa 
seose kaotamist lepingu esemega.

Or. en

Muudatusettepanek 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Need tingimused sisaldavad
kohustuste täitmist seoses sotsiaalsete või 
töötingimustega, tervishoiu ja ohutusega 
töökohal, sotsiaalkindlustuse ja 
töötingimustega, nagu need on sätestatud 
ELi õigusaktide, liikmesriikide 
õigusaktide, eeskirjade või haldussätete, 
vahekohtuotsuse, kollektiivlepingute ning 
XI lisas esitatud rahvusvahelise tööõiguse 
sätetega, mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas. Need kohustused kehtivad ka 
piiriülestes olukordades, kus ühe 
liikmesriigi töötajad osutavad teenuseid 
teises liikmesriigis. Samuti võivad need 
sisaldada nõuet, et ettevõtjad näevad ette 
kaitse hinnakõikumistest tuleneva 
hinnatõusu eest (riskide maandamine), mis 
võib oluliselt mõjutada lepingu täitmist.

Or. de

Muudatusettepanek 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Need tingimused võivad 
hõlmata sotsiaal- ja keskkonnaalaseid 
kaalutlusi ja ka töökaitsega seonduvaid 
kohustusi ning samuti ehitustöö 
teostamise, teenuse osutamise või asjade 
tarnimise kohas kehtivaid töötingimusi, 
nagu on sätestatud riiklikes õigusaktides 
ja/või kollektiivlepingutes või vastavalt XI 
lisas loetletud rahvusvahelise tööõiguse 
sätetele. Samuti võivad need sisaldada 
nõuet, et ettevõtjad näevad ette kaitse 
hinnakõikumistest tuleneva hinnatõusu eest 
(riskide maandamine), mis võib oluliselt 
mõjutada lepingu täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes ning on lepinguliste 
ehitustööde, kaupade või teenuste 
seisukohast otseselt asjakohased. Need
tingimused võivad sisaldada nõuet, et 
ettevõtjad näevad ette kaitse 
hinnakõikumistest tuleneva hinnatõusu eest 
(riskide maandamine), mis võib oluliselt 
mõjutada lepingu täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1311
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

1. Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes.

2. Kõnealused tingimused võivad eelkõige
hõlmata sotsiaalseid ja keskkondlikke 
kaalutlusi.

3. Liikmesriigid võivad ette näha 
ettevõtjatele kompensatsiooni hinnatõusu 
korral, mida ei olnud pakkumuse 
esitamise ajal võimalik ette näha.

Or. it

Muudatusettepanek 1312
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (rakendades 
erinevaid riskide maandamise 
strateegiaid, sh hindade kehtestamise 
valemeid), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1313
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud töötute 
koolitusmeetmetega ja noortega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1314
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega, nagu on 
osutatud põhjenduses 41. Samuti võivad 
need sisaldada nõuet, et ettevõtjad näevad 
ette kaitse hinnakõikumistest tuleneva 
hinnatõusu eest (riskide maandamine), mis 
võib oluliselt mõjutada lepingu täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1315
Mitro Repo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad eeldada, 
et hankelepingusse lisatakse sellised 
töötingimusi ja -olusid puudutavad 
nõuded, mis sisalduvad Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonis 
nr 94.

Or. fi

Muudatusettepanek 1316
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Avaliku sektori hankija võib ka eeldada, 
et hankeleping hõlmab Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonis 
nr 94 sisalduvaid tööalaseid nõudeid.

Or. fi

Muudatusettepanek 1317
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Maksude, keskkonnakaitse, 
töökaitsealaste sätete ja töötingimustega 
seotud kohustused

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

2. Avaliku sektori hankija, kes annab 
lõikes 1 nimetatud teavet, palub lepingute 
sõlmimise menetluses osalevatel 
pakkujatel või kandidaatidel näidata, et 
nad on pakkumist koostades võtnud 
arvesse ehitustöö teostamise või teenuse 
osutamise kohas kehtivate töökaitsealaste 
sätete ja töötingimustega seotud 
kohustused.
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3. Liikmesriigid, kus on kasutusel
kaitsemeetmed riigiettevõtete rikkumistest 
teatajatele (avalikus sektoris), võivad 
nõuda, et samaväärset kaitset pakutakse 
ka eraettevõtete töötajatele, kui ettevõtja 
pakub riigi poolt rahastatud teenuseid.

Or. en

Selgitus

Toob mõne pisimuudatusega tagasi seni kehtiva hankedirektiivi (EÜ 2004/18) artikli 27. Seda 
olulist artiklit ei tohiks välja jätta. Rikkumistest teatajate kaitset liikmesriikides, milles 
sellised õigused ja eeskirjad on või mis soovib neid kehtestada, tuleks austada.

Muudatusettepanek 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 välja jäetud

Allhanked
1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või 
liikmesriik võib nõuda, et pakkuja näitaks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.
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2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

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

Or. de

Selgitus

Pakkuja ja alltöövõtja suhe kuulub riikliku lepinguõiguse alla, mis peaks jääma puutumatuks. 
Käesolev säte põhjustab ebaselge õigusliku olukorra, kuna alltöövõtja, kes teeb tasustatavat 
tööd avaliku sektori hankijale, ei ole seeläbi enam alltöövõtja, vaid töövõtja. Selline säte 
võtaks avaliku sektori hankijalt võimaluse lepingu oodatava mittenõuetekohase täitmise 
korral makset kinni pidada.

Muudatusettepanek 1319
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 välja jäetud
Allhanked
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1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või 
liikmesriik võib nõuda, et pakkuja näitaks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

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

Or. en

Selgitus

Kuna põhitöövõtja vastutab alati kõigi oma kohustuste täitmise eest hankija ees, ei ole 
hankijal põhjust küsida pakkujalt, millise osa lepingust ta kavatseb teostada allhanke abil. 
Ettepanekut oleks täiesti võimatu praktikas rakendada. Avaliku sektori hankijal ei ole 
võimalik asjaomaste teenuste, asjade või ehitustööde hinda kindlaks teha, kuna see on 
põhitöövõtja ärisaladus.

Muudatusettepanek 1320
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda, et pakkuja 
näitaks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutavad täitjad. Kui puudub 
vajadus spetsiifilise oskusteabe ja/või 
seadmete järele, peaks põhitöövõtja 
alltöövõtjad hankelepingus ära nimetama.

Or. en

Muudatusettepanek 1321
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või 
liikmesriik võib nõuda, et pakkuja näitaks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis 
ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.

1. Avaliku sektori hankija nõuab 
hankemenetlusdokumentides, et pakkuja 
näitaks oma pakkumustes ära lepingu kõik 
osad, mis ta soovib lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad, ning esitaks teabe 
allhangete täitjate kohta, sealhulgas 
nende nimed, kontaktandmed ja 
seaduslikud esindajad. Mis tahes 
muudatusest allhangete täitjate ahelas 
tuleb avaliku sektori hankijat koheselt 
teavitada.

Kui tehakse ettepanek muudatuseks, sh 
kui allhankijate ahelas osaleb uus 
allhankija, peab peamine ettevõtja 
märkima ära tema nime, kontaktandmed 
ja seaduslikud esindajad. Allhangete 
ahela ettevõtjad järgivad käesoleva 
määruse sätteid ja hankedokumentides 
kehtestatud tingimusi ning tagavad 
lepinguga seotud ülesannete täitmise, mis 
on kooskõlas avalikus pakkumuses 
määratletuga.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija võib
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides, et pakkuja näitaks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis 
ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad, esitades alltöövõtjat 
käsitleva teabe, sealhulgas nimed, 
kontaktandmed ja seaduslikud esindajad.

Mis tahes muudatused allhankeahelas 
toimuvad ettevõtja ettepanekul ja avaliku 
sektori hankija nõusolekul. Kui 
kavandatav ettepanek puudutab uue 
alltöövõtja kaasamist, märgib 
põhitöövõtja tema nime, kontaktandmed 
ja seaduslikud esindajad.

Kõik allhankeahela ettevõtjad tagavad, et 
järgitakse käesoleva direktiivi sätteid ja 
hankedokumentides kehtestatud 
tingimusi, ning tagavad pakkumuses 
kindlaksmääratud lepinguga samaväärse 
lepinguga seotud kohustuste täitmise.

Or. en

Muudatusettepanek 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Avaliku sektori hankija võib
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides või liikmesriik nõuab, 
et pakkuja näitaks oma pakkumuses ära 
lepingu kõik osad, mis ta kavatseb lasta 
teha allhankena kolmandatel isikutel, ja 
kõik allhangete väljapakutud täitjad ning 
esitaks teabe alltöövõtjate kohta, 
sealhulgas nende nime, aadressi ja 
seadusliku esindaja. Igast muudatusest 
allhangete sõlmimise ahelas ning igast 
uuest alltöövõtjast tuleb avaliku sektori 
hankijale teada anda, esitades nende 
nime, aadressi ja seadusliku esindaja.

Or. de

Muudatusettepanek 1324
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad. Avaliku sektori hankijad võivad 
keelduda alltöövõtjatest, kes ei anna 
lisandväärtust või kes põhjustavad 
tehnilist, juriidilist või rahalist ohtu. 
Avaliku sektori hankijad võivad näidata 
hankedokumentides, millist osa ei tohi 
allhankena teostada. Hankedokumentides 
nimetatakse ära kõnealuse piirangu 
põhjus.

Or. en

Muudatusettepanek 1325
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid piiravad pakkuja 
võimalust kasutada riigihankelepingu 
täitmisel alltöövõtjaid kuni kolme või 
vähema järjestikuse alltöövõtjaga. 
Avaliku sektori hankijad võivad 
kehtestada allhanke kasutamisele 
täiendavaid piiranguid alltöövõtjate või 
järjestikuste alltöövõtjate arvu või 
võimaluste osas teha alltöövõtuahelas 
muudatusi või võivad kehtestada, et 
lepingute mitte ühtegi osa ei lasta teha 
allhankena kolmandatel isikutel.

Or. en

Muudatusettepanek 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alltöövõtja kasutamise põhjused tuleb 
esitada hankedokumentides; need peaksid 
põhinema tehnilistel kaalutlustel ning 
mitte olema suunatud töökulude 
vähendamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1 b. Alltöövõtjate kasutamise põhjused 
sätestatakse hankedokumentides, neid 
põhjendatakse rangelt tehniliste 
kaalutlustega ega eirata asjakohaseid 
õigusakte ning kohustusi, mida 
kohaldatakse ehitustöö tegemise, teenuse 
osutamise või asjade tarnimise kohas;

Or. en

Muudatusettepanek 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vahetu maksmine avaliku sektori hankija poolt alltöövõtjatele rikuks lepinguvabaduse 
juriidilist põhimõtet ning kaotaks põhitöövõtjate kontrolli oma hankeahela üle seoses 
alltöövõtjalt ostetava toote või teenuse õigeaegse ja kvaliteetse tarnimise ja teostamisega.

Muudatusettepanek 1330
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Töövõtja ja alltöövõtja vaheline suhe on üks lepinguõiguse põhielemente. Ettepanek tekitaks 
olukordi, kus alltöövõtjad üritavad saada vahetuid makseid avaliku sektori hankijalt ja jätta 
selle asutuse ilma tema õigusest jätta õiguspärastel lepingust tulenevatel põhjustel 
põhitöövõtjale makseid tasumata.

Muudatusettepanek 1331
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1332
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord 
nähakse ette hankedokumentides.

2. Liikmesriigid võivad piirata pakkuja 
võimalust riigihanke teostamisel teha 
allhankeid maksimaalselt kolmele või 
vähemale järjestikusele allhangete 
täitjale.

Liikmesriigid näevad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab ette, 
et avaliku sektori hankija kannab 
põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmavat korda tuleb 
reguleerida hanke 
menetlusdokumentides.

Or. fr

Muudatusettepanek 1333
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

2. Liikmesriigid näevad ette avaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, et avaliku sektori 
hankija kannab põhitöövõtjale osutatavate 
teenuste, tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

Or. de

Muudatusettepanek 1334
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

2. Liikmesriigid näevad oma õiguskorras 
ette, et allhankija taotluse korral ja kui 
lepingu olemus seda lubab, kannab avaliku 
sektori hankija põhitöövõtjale osutatavate 
teenuste, tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

Or. it

Muudatusettepanek 1335
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

2. Liikmesriigid näevad oma õiguskorras 
ette, et allhankija taotluse korral ja kui 
lepingu olemus seda lubab, kannab avaliku 
sektori hankija põhitöövõtjale osutatavate 
teenuste, tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

Or. it

Muudatusettepanek 1336
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid on kohustatud juhul, 
kui alltöövõtjate tasustamine ei toimu 
otse, kehtestama mehhanismid, mis 
tagavad, et põhitöövõtja ei tohi 
alltöövõtjale kehtestada vähem soodsaid 
tingimusi kui need, milles lepiti kokku 
avaliku sektori hankija ja põhitöövõtja 
vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\908713ET.doc 155/158 PE492.860v01-00

ET

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
avaliku sektori hankija võib jätta 
pakkumuses nimetatud kõrvale, kui:

(i) alltöövõtja ei vasta pakkumuse jaoks 
ette nähtud valikukriteeriumidele;

(ii) alltöövõtja ei ole võimeline oma osa 
lepingust nõuetekohaselt täitma.

Menetluses osalemise ning alltöövõtja 
lepinguosa nõuetekohase täitmise võime 
tingimusi hinnatakse proportsionaalselt 
alltöövõtjale mõeldud lepingu osaga ning 
lähtudes artiklites 55 ja 56 toodud 
kvalitatiivse valiku kriteeriumidest.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori hankijatel peaks olema rohkem võimalusi edukat pakkujat allhankimise osas 
mõjutada. Eelkõige peaks neil olem õigus kontrollida kavandatavate alltöövõtjate sobivust ja 
kvalifikatsiooni. Kõik selleks kehtestatavad nõuded peavad olema kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ebaselge.

Muudatusettepanek 1339



PE492.860v01-00 156/158 AM\908713ET.doc

ET

Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1340
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 1341
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust. Avaliku 
sektori hankijalt võib nõuda, et ta paluks, 
et alltöövõtja täidaks kohustusi, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna 
õigusaktidega või rahvusvahelise sotsiaal- 
ja keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 1342
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Allhankijate kasutamise põhjused 
peavad olema välja toodud 
hankemenetlusdokumentides ning need 
peavad olema rangelt põhjendatud 
tehniliste kaalutlustega. Allhanget 
võidakse kasutada ka üksnes kehtivatest 
õigusaktidest ja kohustustest mööda 
hiilimiseks, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamisele, teenuste 
osutamisele ja asjade tarnimisele.
Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira
põhitöövõtja ja allhankijate vastutust.

Liikmesriigid kehtestavad allhankijate 
ahelas ühise ja solidaarse vastutamise 
süsteemi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

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

3. Tööandja ja/või tööturu osapoolte 
lepingulised fondid või institutsioonid 
võivad põhitöövõtjat ja mis tahes 
vahendavat alltöövõtjat lisaks 
alltöövõtjale või tema asemel pidada 
tagatise andjana otseselt vastutavaks mis 
tahes vastutuse puhul, mis tuleneb sellest, 
et alltöövõtja ei täitnud tingimusi, mis on 
seotud sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, nagu näiteks tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalkindlustuse 
ja töötingimustega, nagu need on 
sätestatud ELi õigusnormide, 
liikmesriikide õigusnormide, eeskirjade 
või haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö 
või teenuse teostamise või asjade 
tarnimise kohas; need kohustused 
kehtivad ka piiriülestes olukordades, kus 
ühe liikmesriigi töötajad osutavad 
teenuseid teises riigis. Seda kohaldatakse 
muid tingimusi arvestamata, iseäranis 
juhul, kui tööandja ei ole teinud otsest 
viga.

Or. de

Muudatusettepanek 1344
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. de

Muudatusettepanek 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
põhitöövõtja ja alltöövõtjate vastutust.

Liikmesriigid tagavad alltöövõtuahela 
solidaarvastutuse süsteemi.

Peamine ettevõtja ja riigihankelepinguga 
hõlmatud töös osalev mis tahes alltöövõtja 
vastutavad ühiselt ja solidaarselt kõigi 
kohustuste eest, mis tulenevad alltöövõtja 
suutmatusest täita põhiõiguste ning 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetega, 
sotsiaalsete eeskirjade ja standarditega, 
tööhõive- ja töötingimustega, 
töötervishoiu ja tööohutuse ning 
sotsiaalkindlustusega seotud sätteid, nagu 
on ette nähtud ELi ja riiklike 
õigusaktidega, õigusnormide või 
haldussätetega, kollektiivlepingutega ja 
rahvusvahelise tööõiguse sätetega, mis on 
esitatud XI lisas ning mida kohaldatakse 
ehitustöö või teenuse teostamise või 
asjade tarnimise kohas.
Liikmesriigid võivad oma riikliku õiguse 
alusel kehtestada rangemad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 1346
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Riigihankega seotud ehitustööde 
teostamisega seotud peamine ettevõtja ja 
kõik allhankijad vastutavad ühiselt ja 
solidaarselt allhankija poolt põhiõiguste, 
tervishoiu- ja turvalisuse nõuete, 
sotsiaalsete eeskirjade ja normide, 
töötamise ja töötingimustega seotud 
nõuete, töökoha tervishoiu- ja turvalisuse 
nõuete ja sotsiaalkindlustuse nõuete 
mittejärgimise eest ning samuti kõikide 
asjakohaste liidu õigusaktide sätete, 
kõikide liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide, kollektiivlepingute ja 
lepingute ning XI lisas loetletud 
rahvusvaheliste konventsioonide 
mittejärgimise eest, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamise, teenuste 
osutamise või asjade tarnimise kohale. 

Need kohustused kehtivad ka piiriüleste 
olukordade puhul, kus ühe liikmesriigi 
töölised osutavad teenuseid teises 
liikmesriigis. 
Avaliku sektori hankija oma lepingus
peamise ettevõtjaga ja põhitöövõtjaga 
ning kõik vahendavad allhankijad oma 
lepingutes oma allhankijatega sätestavad, 
et juhul, kui neil on põhjust uskuda, et 
nende otsene allhankija rikub esimeses 
lõigus sätestatud eeskirju, peab allhankija 
viivitamatult võtma koheseid meetmeid 
olukorra parandamiseks või vastasel 
korral nimetatud leping lõpetatakse. 
Liikmesriigid võivad siseriikliku õiguse 
raames kehtestada rangemad 
vastutuseeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Avaliku sektori hankijad tagavad, et
edukatel pakkujatel oleks lepinguline 
kohustus järgida lepingu täitmise ajal 
lepingu täitmise liikmesriigis kehtivaid 
kohustuslikke õigusaktide, eeskirjade või 
haldusnormide sätteid.

Lisaks peab edukas pakkuja juhul, kui ta 
tellib osa ehitustöödest, asjadest või 
teenustest alltöövõtjalt ning juhul, kui 
mõni alltöövõtja on lepingu täitmise ajal 
kohtu või muu pädeva asutuse otsuse 
kohaselt rikkunud esimeses lõigus 
osutatud sätteid, rakendama asjaomas(t)e 
alltöövõtja(te) suhtes tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
lepingulisi sanktsioone.

Kui edukas pakkuja ei ole kolme kuu 
jooksul alates kohtu või muu pädeva 
asutuse esimesest otsusest esimeses ja/või 
teises lõigus sätestatud kohustusi täitnud, 
esitab avaliku sektori hankija asja 
sobivate sanktsioonide suhtes 
otsustamiseks kohtusse või muusse 
pädevasse asutusse.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on võtta arvesse raportööri muret seoses kehtivate õigusaktidega, mis 
mõjutavad töövõtja kohustusi ning samu kohustusi tarneahelas, tagades, et need uued 
eeskirjad jääksid kooskõlla lepinguvabaduse aluspõhimõtetega ning et neid ei kuritarvitata.

Muudatusettepanek 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Riigihankelepingu täitmises 
alltöövõtjana osalevate ettevõtjate arv 
piirdub maksimaalselt kolme järjestikuse 
alltöövõtjaga.

Or. de

Muudatusettepanek 1349
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lepingu muutmist selle kehtivusaja 
jooksul ei loeta oluliseks juhul, kui 
toodete ja teenuste areng ning uuenduste 
edendamine nõuab lepinguosaliste 
paindlikku koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 1350
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu kehtivusajal tehtud muudatust
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust igal juhul olulisena, 
kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 
kohaldamist, käsitatakse muudatust igal 
juhul olulisena, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

Or. fr

Muudatusettepanek 1351
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu kehtivusajal tehtud muudatust 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust igal juhul olulisena, 
kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

2. Lepingu muudatust selle kehtivusajal 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust olulisena, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

Or. es


