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Muudatusettepanek 1352
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2 – punktid -a ja -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) muudatusega muudetakse lepingu 
olemust;
(-a a) muudatusega hõlmatakse 
lepingupartneri asendamist;

Or. fr

Selgitus

Käimasolevate lepingute muudatustega seotud sätted tuleb lõpule viia (lepingu olemuse 
muudatus on igal juhul oluline muudatus) ja selgitada (praegune lõige 3 integreeriti 
lõikesse 2 lihtsustamise eesmärgil, kuna see on samuti oluline muudatus).

Muudatusettepanek 1353
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatusega muudetakse lepingu 
majanduslikku tasakaalu töövõtja kasuks.

(b) muudatusega muudetakse lepingu 
majanduslikku tasakaalu töövõtja kasuks,
nagu määrati kindlaks hankelepingu 
sõlmimise ajal;

Or. es

Muudatusettepanek 1354
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muudatusega laiendatakse lepingu 
reguleerimisala märkimisväärselt, et 
hõlmata lepinguga algselt hõlmamata asju, 
teenuseid või ehitustöid.

(c) muudatusega laiendatakse lepingu eset
märkimisväärselt, et hõlmata lepinguga 
algselt hõlmamata asju, teenuseid või 
ehitustöid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1355
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingupartneri asendamist käsitatakse 
olulise muudatusena lõike 1 tähenduses.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Käesolev lõik jäetakse välja kooskõlas artikli 72 lõike 2 muudatusega (uus lõige c b). Algse 
teksti selgitus.

Muudatusettepanek 1356
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
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kohaldamisest kõrvale hoida. kohaldamisest kõrvale hoida või juhul, kui 
avaliku sektori hankija võtab liikmesriigi 
tingimuste kohaselt kooskõlas artikliga 71 
üle põhitöövõtja allakirjutaja staatuse.

Or. en

Selgitus

Lõiked 4 ja 6 ei ole sidusad ning võivad tekitada õiguslikku ebakindlust. Peaksime pidama 
kinni direktiivis 2004/18/EÜ esitatud sõnastusest, mis sarnaneb lõikega 6, ning jätma välja 
artikli 72 lõike 4.

Muudatusettepanek 1357
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
kohaldamisest kõrvale hoida.

Lõike 2 punkti -a a ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist,
ettevõtete vahelist vara võõrandamist või 
lepingupartneri taastumist pärast
maksejõuetust teise algseid kvalitatiivseid 
valikukriteeriume täitva ettevõtjaga, kui 
sellega ei kaasne muid olulisi lepingu 
muudatusi ning selle eesmärk ei ole 
käesoleva direktiivi kohaldamisest kõrvale 
hoida.

Or. fr

Muudatusettepanek 1358
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
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töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
kohaldamisest kõrvale hoida.

töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust või lepinguklausli 
alusel teise algseid kvalitatiivseid 
valikukriteeriume täitva ettevõtjaga, kui 
sellega ei kaasne muid olulisi lepingu 
muudatusi ning selle eesmärk ei ole 
käesoleva direktiivi kohaldamisest kõrvale 
hoida.

Or. es

Muudatusettepanek 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata ka juhul, kui 
avaliku sektori hankija vahetamisel 
lepingu kehtivus jätkub.

Or. de

Selgitus

Pikemate lepingute korral võib avaliku sektori hankijal tekkida vajadus jooksev leping 
töövõtja nõusolekul näiteks teisele juriidilisele isikule või tütarettevõttele kui uuele hankijale 
üle anda. See ei tohiks olla oluline muudatus riigihankelepingu sätete tähenduses.

Muudatusettepanek 1360
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust 
olulisena lõike 1 tähenduses, kui selle 
väärtus ei ületa artiklis 4 sätestatud 

välja jäetud
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piirmäärasid ja jääb alla 5 % algse 
lepingu maksumusest, kui muudatus ei 
muuda lepingu üldist olemust. Kui 
tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

Lõiked 4 ja 6 ei ole sidusad ning võivad tekitada õiguslikku ebakindlust. Peaksime pidama 
kinni direktiivis 2004/18/EÜ esitatud sõnastusest, mis sarnaneb lõikega 6, ning jätma välja 
artikli 72 lõike 4.

Muudatusettepanek 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust ühelgi 
juhul olulisena lõike 1 tähenduses, kui 
selle väärtus ei ületa artiklis 4 sätestatud 
piirmäärasid ja jääb alla 10% algse lepingu 
maksumusest, kui muudatus ei muuda 
lepingu üldist olemust. Kui tehakse mitu 
järjestikust muudatust, hinnatakse 
kõnealust väärtust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. de

Selgitus

Lepingu maksumuse 5% võrra suurendamine on liiga vähe, kuna pärast seda liigitataks 
peaaegu iga väike muudatus oluliseks muudatuseks. Eelkõige riiklike ehitusprojektide puhul 
tooks nimetatud maksumus kaasa ebaproportsionaalse bürokraatia. 10% suurune maksumus 
tundub tegelikkuses oluliselt realistlikum.
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Muudatusettepanek 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1363
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid või
jääb alla 10% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus jääb 
alla 20% algse lepingu maksumusest, kui 
muudatus ei muuda lepingu üldist olemust.
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust väärtust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1365
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu tegelikust
maksumusest, kui muudatus ei muuda 
lepingu üldist olemust. Kui tehakse mitu 
järjestikust muudatust, hinnatakse 
kõnealust väärtust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. fr

Selgitus

Algse lepingu tegeliku hinna arvesse võtmine tundub olevat täpsem viide.
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Muudatusettepanek 1366
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus on alla 
10% algse lepingu maksumusest, kui 
muudatus ei muuda lepingu üldist olemust. 
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust väärtust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 1367
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa 20% algse lepingu maksumusest, kui 
muudatus ei muuda lepingu üldist olemust. 
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust väärtust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 1368
Raffaele Baldassarre
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa 10% algse lepingu maksumusest, kui 
muudatus ei muuda lepingu üldist olemust. 
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust väärtust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

2000. aastal tunnistas Euroopa Kohus, et suurenemine 10% ulatuses ei nõua uut 
hankemenetlust (5/10/2000, kohtuasi C-337/98, Euroopa Ühenduste Komisjon versus 
Prantsuse Vabariik). 5% piirmäära kehtestamine takistaks lepingute igasugust muutmist 
nende kehtivusaja jooksul ning see tooks lepingute täitmise seisukohalt kaasa probleemsed 
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tagajärjed. 15%-line piirmäär rakendab siseriikliku ja Euroopa kohtupraktika väljatöötatud 
lahendusi ning püüab vältida kuritarvitamisi hanke-eeskirjade kohaldamisel.

Muudatusettepanek 1370
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5 % algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 4 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

Piirmäär tuleks viia 15%-ni, mis on kooskõlas praeguse praktikaga ning jätab avaliku sektori 
hankijale ja töövõtjale tegevusvabadust, võimaldades neil muutuvatele oludele reageerida.

Muudatusettepanek 1371
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingu muudatusi ei käsitata lõike 1 
tähenduses olulistena, kui need on 
hankedokumentides ette nähtud selgete, 
täpsete ja ühemõtteliste 
läbivaatamisklauslite või -võimalustega. 
Sellistes klauslites märgitakse võimalike 
muudatuste või võimaluste ulatus ja 
olemus ning ka tingimused, mille korral 

5. Lepingu muudatusi ei käsitata lõike 1 
tähenduses olulistena, kui need on 
hankedokumentides ette nähtud 
läbivaatamisklauslite, selgete, täpsete ja 
ühemõtteliste võimaluste ning hinna 
läbivaatamise klauslite või hindade 
tingimustega seotud klauslitega. Sellistes 
klauslites märgitakse võimalike 
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neid võib kasutada. Nendega ei nähta ette 
muudatusi, millega muudetaks lepingu 
üldist olemust.

muudatuste või võimaluste ulatus ja 
olemus ning ka tingimused, mille korral 
neid võib kasutada. Nendega ei nähta ette 
muudatusi, millega muudetaks lepingu 
üldist olemust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1372
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingu muudatusi ei käsitata lõike 1 
tähenduses olulistena, kui need on 
hankedokumentides ette nähtud selgete, 
täpsete ja ühemõtteliste 
läbivaatamisklauslite või -võimalustega. 
Sellistes klauslites märgitakse võimalike 
muudatuste või võimaluste ulatus ja 
olemus ning ka tingimused, mille korral 
neid võib kasutada. Nendega ei nähta ette 
muudatusi, millega muudetaks lepingu 
üldist olemust.

5. Lepingu muudatusi ei käsitata lõike 1 
tähenduses olulistena, kui need on 
hankedokumentides ette nähtud selgete, 
täpsete ja ühemõtteliste 
läbivaatamisklauslite või -võimalustega, 
või tulenevad vigadest või väljajätmistest 
avaliku sektori hankijate esitatud 
hankedokumentides. Sellistes klauslites 
märgitakse võimalike muudatuste või 
võimaluste ulatus ja olemus ning ka 
tingimused, mille korral neid võib 
kasutada. Nendega ei nähta ette muudatusi, 
millega muudetaks lepingu üldist olemust.

Or. es

Muudatusettepanek 1373
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mis tahes hinnatõus ei ületa 50 %
esialgse lepingu maksumusest.

(c) mis tahes hinnatõus ei ületa 50%
esialgse lepingu tegelikust maksumusest.

Or. fr
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Selgitus

Algse lepingu tegeliku hinna arvesse võtmine tundub olevat täpsem viide.

Muudatusettepanek 1374
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Avaliku sektori hankijad ei saa kasutada 
lepingu muudatusi järgmistel juhtudel:

7. Avaliku sektori hankijad ei saa kasutada 
lepingu muudatusi, kui muudatuse eesmärk 
on hüvitada hinnatõusu riski, mis töövõtja 
on maandanud.

(a) kui muudatuse eesmärk on heastada 
töövõtja tegevuses esinevaid või selle 
tagajärjel tekkinud puudusi, mida saab 
heastada lepinguliste kohustuste 
jõustamisega;
(b) kui muudatuse eesmärk on hüvitada 
hinnatõusu riski, mis töövõtja on 
maandanud.

Or. en

Selgitus

Punkti a väljajätmine: probleemne punkt, sest ükski avaliku sektori hankija ei saa lihtsalt 
loobuda nõuetest, mis lähtuvad töövõtja puudulikust tegevusest, et hoida ära uut 
hankemenetlust.

Muudatusettepanek 1375
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Avaliku sektori hankijad ei saa kasutada 
lepingu muudatusi järgmistel juhtudel:

7. Avaliku sektori hankijad ei või kasutada 
käesoleva artikli sätteid lepingu 
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muudatuste kohta järgmistel juhtudel:

Or. fr

Selgitus

Ettepaneku võtta vastu direktiiv ebaselge sõnastuse selgitamine.

Muudatusettepanek 1376
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui muudatuse eesmärk on heastada 
töövõtja tegevuses esinevaid või selle 
tagajärjel tekkinud puudusi, mida saab 
heastada lepinguliste kohustuste 
jõustamisega;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Keerukate projektide puhul oleks hanke teostamise eesmärgil lepingusse pragmaatiliste 
muudatuste tegemine takistatud. Hankija oleks sunnitud pöörduma kohtusse, et töövõtja 
täidaks oma – üksikjuhul ebaotstarbekaid või isegi tehniliselt võimatuid – lepingulisi 
kohustusi, mida üldjuhul peab puuduseks üksnes hankija (ja mille töövõtja vaidlustab). See 
tooks kaasa õiguskindlusetuse ja viivituse lepingu täitmisel.

Muudatusettepanek 1377
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijatel on võimalik kehtiva siseriikliku 
lepinguõigusega ettenähtud tingimuste 
kohaselt lõpetada hankeleping selle 
kehtivusaja jooksul, kui on täidetud üks 

1. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijatel on võimalik kehtiva siseriikliku 
lepinguõigusega ettenähtud tingimuste 
kohaselt lõpetada hankeleping selle 
kehtivusaja jooksul, kui on täidetud üks 
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järgmistest tingimustest: järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 1378
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijatel on võimalik kehtiva siseriikliku 
lepinguõigusega ettenähtud tingimuste 
kohaselt lõpetada hankeleping selle 
kehtivusaja jooksul, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

Liikmesriigid tagavad, et riigihanke 
lepingu lõpetamisel järgitakse vastava 
riigi lepinguõigust. Liikmesriigid võivad, 
andes avaliku sektori hankijatele
võimaluse kehtiva siseriikliku 
lepinguõigusega ettenähtud tingimuste 
kohaselt lõpetada hankeleping selle 
kehtivusaja jooksul, nõuda, et on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 1379
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikliga 11 ette nähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt erasektori partneri 
osalemisest lepingu sõlminud juriidilises 
isikus vastavalt artikli 11 lõikele 4;

(a) artikliga 11 ette nähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt erasektori partneri 
osalemisest lepingu sõlminud juriidilises 
isikus vastavalt artiklile 11;

Or. fr

Selgitus

Riigihankelepingute lõpetamisega seotud käesoleva sätte piiramine üksnes horisontaalse 
koostööga seotud lepingutele (artikli 11 lõige 4) ei ole õigustatud. Seda tuleks kohaldada 
kõikidele artiklis 11 sätestatud juhtudele (ettevõttesisene, ettevõttesisesed ühishanked).
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Muudatusettepanek 1380
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingu muudatust käsitatakse uue 
lepingu sõlmimisena artikli 72 
tähenduses;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1381
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab 
aluslepingu artikli 258 kohase menetluse 
alusel, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused 
täitmata, kuna kõnealuse liikmesriigi 
avaliku sektori hankija on sõlminud 
kõnesoleva lepingu, jättes aluslepingutest 
ja käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1382
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab 
aluslepingu artikli 258 kohase menetluse 
alusel, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused 
täitmata, kuna kõnealuse liikmesriigi 
avaliku sektori hankija on sõlminud 
kõnesoleva lepingu, jättes aluslepingutest 
ja käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab aluslepingu 
artikli 258 kohase menetluse alusel, et 
liikmesriik on jätnud aluslepingute kohased 
kohustused täitmata, kuna kõnealuse 
liikmesriigi avaliku sektori hankija on 
sõlminud kõnesoleva lepingu, jättes 
aluslepingutest ja käesolevast direktiivist 
tulenevad kohustused täitmata.

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab aluslepingu 
artikli 258 kohase menetluse alusel, et 
liikmesriik on jätnud aluslepingute kohased 
kohustused täitmata, kuna kõnealuse 
liikmesriigi avaliku sektori hankija on 
sõlminud kõnesoleva lepingu, jättes 
aluslepingutest ja käesolevast direktiivist 
tulenevad kohustused täitmata. Töövõtjal, 
kes ei teadnud avaliku sektori hankija 
õigusrikkumisest, on õigus taotleda 
ülesütlemise tõttu talle tekkinud kahju 
eest hüvitist.

Or. de

Selgitus

Töövõtjal, kes ei teadnud hankija õigusrikkumisest, peaks olema võimalik taotleda hüvitist 
lepingu püsimist eeldades tehtud kulutuste või talle tekkinud kahju eest.
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Muudatusettepanek 1384
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui järjestikuste muudatuste tõttu, 
mida pakkuja ei saa kontrollida, on 
võimatu riigihankelepingut täita, välja 
arvatud ebaproportsionaalsete 
investeeringute sidumine, tagavad 
liikmesriigid, et pakkujatel on võimalik
kehtiva siseriikliku lepinguõigusega 
ettenähtud tingimuste kohaselt teha 
järgmist:
(a) paluda hüvitust iga täiendava teenuse 
eest, mis on lepingu täitmiseks vajalik;
(b) nõuda lepingu lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1385
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui lepingupartner ei ole vigu teinud, 
tagab liikmesriik õiguse hüvitisele, kui 
avaliku sektori hankija otsustab 
riigihankelepingu selle kehtivusaja 
jooksul lõpetada või peab seda tegema.

Or. en

Muudatusettepanek 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73 a
Liikmesriikidel on laiaulatuslik 
valikuvabadus korraldada 
teenuseosutajate valikut viisil, mida nad 
peavad kõige sobivamaks, ning nad 
võivad vabalt osutada sotsiaalteenuseid 
või muid kindlaid teenuseid ise või 
korraldada nende osutamist mis tahes 
muul viisil, mis ei too kaasa 
riigihankelepingute sõlmimist, tingimusel, 
et selline süsteem tagab vastavuse 
peamistele läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise alastele 
põhimõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 1387
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73a
Lepingus sisalduvate tingimuste 
rikkumise korral ning kui ettevõtjal ei ole 
olnud võimalik lepingus määratletud 
tingimusi täita, on riigiasutused 
kohustatud määrama ja kehtestama 
lepingu turuväärtusega seotud 
sanktsioonid, et takistada tõhusalt 
lepinguga seotud kahtlusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73a
Lepingu täitmise järelevalve ja kohustuste 

täitmata jätmise register
1. Avalikud sektori hankijad võivad 
kontrollida lepingu saanud töövõtja 
tegevust ja viia vastavate lepingu 
kehtivusaja etappide jooksul läbi 
tulemuslikkuse hindamine, kasutades 
selleks meetodit, 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 mõistliku aja jooksul 
vaidlustada ja saada kohtulikku kaitset.
2. Kui viiakse läbi esimeses lõigus 
osutatud hindamine ning leitakse, et 
ettevõtja või tema poolt kõnealuse lepingu 
täitmiseks määratud alltöövõtja 
lepingujärgsete kohustuste täitmises 
esineb märkimisväärseid või pidevaid 
puudusi ning ettevõtja ei esita neile 
vastuväiteid või ettevõtja vastuväiteid 
kohtuliku kaitse taotlemise käigus ei 
kinnitata, teatab avaliku sektori hankija 
sellest asjaolust ja hindamise vajalikest 
üksikasjadest järelevalve- ja 
haldusasutustele, millele on osutatud 
artiklites 84 ja 88.
3. Sellisel juhul kantakse ettevõtja 
ametlikku kohustuste täitmata jätmise 
registrisse, mida haldavad artiklites 84 ja 
88 osutatud järelevalve- ja 
haldusasutused.
4. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijatel on võimalik hõlpsalt 
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tutvuda kohustuste täitmata jätmise 
registriga ning saada artiklites 84, 87 ja 
88 nimetatud järelevalve- ja 
haldusasutustelt kergesti teavet ja abi 
seoses käesoleva artikli kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1389
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud
Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute sõlmimine
XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

Or. da

Muudatusettepanek 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud
Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute sõlmimine
XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
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artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

Or. en

Selgitus

Seotud A ja B teenuste eristamise taassätestamisega.

Muudatusettepanek 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute sõlmimine

Osalemine ja sotsiaalteenuste ja muude 
eriteenuste hankelepingute sõlmimine

Or. es

Muudatusettepanek 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste riigihankelepingud
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

Or. en

Selgitus

Seda tuleks vaadelda koos muudatusettepanekutega, milles soovitatakse sotsiaal- ja muude 
teenustega seoses kompromissi, et vältida B osa teenuste taassätestamist ning selle jao välja 
jätmist.
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Muudatusettepanek 1393
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

XVI lisa B osas loetletud sotsiaalteenuste 
ja muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

Or. fr

Muudatusettepanek 1394
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale, 
ilma et see piiraks liikmesriikide ja/või 
avaliku sektori hankija vabadust osutada 
sotsiaalteenuseid ja muid eriteenuseid või
korraldada nende osutamist ilma 
riigihankemenetluseta.

Or. fr

Muudatusettepanek 1395
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

Ilma et see piiraks liikmesriikide ja/või 
riigiasutuste vabadust pakkuda ise XVI 
lisas loetletud sotsiaalteenuseid ja muid 
eriteenuseid või korraldada need viisil, 
millega ei kaasne riigihankelepingute 
sõlmimine, sõlmitakse XVI lisas loetletud
sotsiaalteenuste ja muud eriteenuste
hankelepingud vastavalt käesolevale 
peatükile, kui lepingute maksumus vastab 
vähemalt artikli 4 punktis d sätestatud 
piirmäärale.

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 a
Liikmesriigid võivad jätta õiguse osaleda 
sotsiaalteenuste hankemenetlustes ainult 
mittetulundusühingutele, mille 
põhitegevusala on programmide 
teostamine hanke esemeks oleva 
sotsiaalteenuse valdkonnas või mille 
tegevusala on nende kaitsetumate 
elanikerühmade õiguste kaitsmine, kellele 
on hanke esemeks olevad teenused ette 
nähtud.
Mittetulundusühinguna käsitatakse 
ühinguid, mis investeerivad vähemalt 70% 
oma majandustegevuse kasumist oma 
tegevuse või osutatavate teenuste 
parandamisse

Or. es
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Muudatusettepanek 1397
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud
Teadete avaldamine
1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.
2. Avaliku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad tulemustest 
lepingu sõlmimise teatega.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega. 
Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt. 

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud 
korras.

Or. da

Muudatusettepanek 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud
Teadete avaldamine
1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.
2. Avaliku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad tulemustest 
lepingu sõlmimise teatega.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.
Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.
4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud 
korras.

Or. en

Selgitus

Seotud A ja B teenuste eristamise taassätestamisega.

Muudatusettepanek 1399
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatus 1400
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kohustuslik eelteatega teavitamine raskendab praeguste kohustuste täitmist. See kohustus 
toob kaasa halduskulusid, samas kui hetkel saavutatakse läbipaistvus ka praeguse 
riigihangete avalikustamise nõudega.

Muudatusettepanek 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused artikli 74 tähenduses on puhtalt kohalikud ja nende 
olemusest tulenevalt ei ole neid võimalik lihtsalt piiriüleselt pakkuda. Uued sotsiaalteenustest 
ja muudest eriteenustest eelneva teatamise eeskirjad toovad kaasa suurema bürokraatia, mis 
ei ole selle teenustekategooria puhul asjakohane. Läbipaistvus on võimalik tagada juba 
praegu kehtiva tagantjärele teatamisega.
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Muudatusettepanek 1402
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest ühega järgmistest vahenditest:
(a) hanketeatega, mis sisaldab VI lisa 
H osas osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega;
(b) eelteatega, mis avaldatakse 
järjepidevalt vastavalt artiklile 49 ning 
mis sisaldab VI lisa I osas ettenähtud 
teavet. Eelteates viidatakse konkreetselt 
teenustele, mille osutamise kohta lepingud 
sõlmitakse. Selles märgitakse, et lepingud 
sõlmitakse ilma edasise 
väljakuulutamiseta ning palutakse 
huvitatud ettevõtjatel oma huvi kirjalikult 
väljendada.

Or. en
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Selgitus

Peamine muudatusettepanek, millega tehakse ettepanek sotsiaal- ja muude teenustega seotud 
kompromissi kohta, et vältida B osa teenuste taassätestamist. Seda tuleb vaadelda koos 
soovitatud piirmäära tõstmisega.

Muudatus 1404
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad tulemustest 
lepingu sõlmimise teatega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. nl

Muudatusettepanek 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad tulemustest 
lepingu sõlmimise teatega.

2. Avaliku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad tulemustest 
lepingu sõlmimise teatega, mis sisaldab 
VI lisa J osas osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

Or. en

Selgitus

Osa soovitatud kompromissettepanekust sotsiaalteenuste kohta, et vältida vajadust sätestada 
uuesti B osas kirjeldatud teenused.
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Muudatusettepanek 1406
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

3. Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt VI lisa I osas osutatud teavet.

Or. en

Muudatus 1407
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

3. Lõikes 1 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt VI lisa H ja I osas osutatud teavet 
kooskõlas standardvormidega.

Or. nl

Muudatusettepanek 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

3. Komisjon kehtestab lõigetes 1 ja 2 
osutatud standardvormid. Rakendusaktid 
võetakse vastu artiklis 91 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Osa sotsiaal- ja muude teenustega seotud soovitatud kompromissist.

Muudatusettepanek 1409
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas
standardvormidega.

3. Lõikes 2 osutatud teade sisaldab I lisas
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormiga.

Or. en

Muudatusettepanek 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

3. Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt VI lisa H ja I osas osutatud teavet 
kooskõlas standardvormidega.

Or. de

Selgitus

Sama esitaja artikli 75 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 1411
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

3. Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt VI lisa H ja I osas osutatud teavet 
kooskõlas standardvormidega.

Or. de

Muudatusettepanek 1412
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatus 1413
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused on puhtalt kohalikud ja nende olemusest tulenevalt ei 
ole neid võimalik lihtsalt piiriüleselt pakkuda. Riigiasutused peavad austama ELi 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid, kui nad taolisi teenuseid oma riiklikes 
süsteemides pakuvad. Uued sotsiaalteenustest eelneva teatamise eeskirjad toovad kaasa 
suurema bürokraatia, mis ei ole selle teenustekategooria puhul asjakohane.

Muudatusettepanek 1416
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1417
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 49 ettenähtud korras.

Or. en

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigile sama tüüpi 
teenuste kohta, näiteks õigusteenuse puhul tuleks järgida samu konfidentsiaalsustingimusi.

Muudatus 1418
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Lõikes 1 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 49 ettenähtud korras.

Or. nl
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Muudatusettepanek 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Käesolevas artiklis osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

Or. en

Selgitus

Osa sotsiaal- ja muude teenustega seotud soovitatud kompromisslahendusest, millega 
välditakse vajadust sätestada uuesti B osa teenused.

Muudatusettepanek 1420
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teade avaldatakse 
artikliga 49 ettenähtud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 49 ettenähtud korras.

Or. de
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Selgitus

Sama esitaja artikli 75 lõike 1 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 49 ettenähtud korras.

Or. de

Muudatusettepanek 1423
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud
Lepingute sõlmimise põhimõtted
1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.
2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasamine ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
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innovatsioon. Liikmesriigid võivad ka ette 
näha, et teenuseosutaja väljavalimine ei 
põhine üksnes teenuse osutamise hinnal.

Or. da

Muudatusettepanek 1424
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud
Lepingute sõlmimise põhimõtted
1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.
2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasamine ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon. Liikmesriigid võivad ka ette 
näha, et teenuseosutaja väljavalimine ei 
põhine üksnes teenuse osutamise hinnal.

Or. nl

Selgitus

Sotsiaalteenuseid osutatakse tihti kohalikul tasandil, piiriülese mõjuta. Uued kohustused ELi 
ja riiklikul tasandil toovad avaliku sektori hankijatele ja teenuseosutajatele kaasa 
mittevajalikke halduskulusid.
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Muudatusettepanek 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud
Lepingute sõlmimise põhimõtted
1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.
2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasamine ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon. Liikmesriigid võivad ka ette 
näha, et teenuseosutaja väljavalimine ei 
põhine üksnes teenuse osutamise hinnal.

Or. de

Selgitus

Sotsiaalteenused on kohalikud ja nende olemusest tulenevalt ei ole neid võimalik lihtsalt 
piiriüleselt pakkuda. Eelkõige sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste valdkonnas peaksid 
esikohal seisma lihtsustamine ja paindlikkus ja tuleks vältida uusi bürokraatlikke tõkkeid.
Tagantjärele teatamine on siin läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete tagamiseks 
asjakohane ja piisav.

Muudatusettepanek 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 välja jäetud
Lepingute sõlmimise põhimõtted
1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.
2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasamine ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon. Liikmesriigid võivad ka ette 
näha, et teenuseosutaja väljavalimine ei 
põhine üksnes teenuse osutamise hinnal.

Or. en

Selgitus

Seotud A ja B teenuste eristamise taassätestamisega.

Muudatusettepanek 1427
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 

välja jäetud
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hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 1428
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste teenuste 
eripärasid.

1. Liikmesriigid kehtestavad siseriiklikud 
eeskirjad käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks eesmärgiga tagada, 
et avaliku sektori hankijad järgivad 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtet. Liikmesriigid 
võivad määratleda menetluseeskirjad, 
mida kohaldatakse juhul kui need 
eeskirjad võimaldavad avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste teenuste 
eripärasid.
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Or. en

Selgitus

Seda tuleb vaadelda koos muude muudatusettepanekutega, milles soovitatakse sotsiaal- ja 
muude teenustega seotud kompromisslahendust, et vältida vajadust sätestada uuesti B osa 
teenused.

Muudatusettepanek 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad
käesoleva peatüki kohaste lepingute 
sõlmimiseks, võttes arvesse läbipaistvuse 
ja ettevõtjate võrdse kohtlemise 
põhimõtteid. Eeskirjades võetakse arvesse 
kõnealuste teenuste eripärasid.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artikli 76 sõnastus nõudis täpsustamist.

Muudatusettepanek 1431
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
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hankijatel arvesse võtta kõnealuste teenuste 
eripärasid.

hankijatel arvesse võtta kõnealuste teenuste 
eripärasid. Liikmesriigid võivad ka 
sätestada, et avaliku sektori hankijad 
võivad otsustada piirata sotsiaal- ja 
tervishoiuteenustega seotud 
hankemenetluses osalemist üksnes 
mittetulundusühingutele. Hanke 
teadaandes viidatakse sellisel juhul 
nimetatud sättele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1432
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon. Liikmesriigid 
võivad ka ette näha, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
osutamise hinnal.

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 1433
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad võtavad arvesse vajadust tagada 
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tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon. Liikmesriigid 
võivad ka ette näha, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
osutamise hinnal.

teenuste kõrge kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon. Liikmesriigid 
näevad ka ette, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
osutamise hinnal, vaid võtab 
sotsiaalteenuste puhul arvesse ka 
kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse alaseid 
kriteeriume, nagu sätestatud eespool.
Avaliku sektori hankijad võivad osutada 
ka Euroopa vabatahtlikus sotsiaalteenuste 
kvaliteediraamistikus sätestatud 
kriteeriumidele. Liikmesriigid võivad 
näha ka ette, et avaliku sektori hankijatel 
on võimalus piirata sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste osutamise 
hankemenetluses valitsusväliste 
organisatsioonide osalemist, kui iga 
kasutajakategooria konkreetsed vajadused 
seda nõuavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon. Liikmesriigid 
võivad ka ette näha, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
osutamise hinnal.

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kõrge kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, taskukohasus,
kättesaadavus ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate, sealhulgas halvemas 
olukorras ja kaitset vajavate rühmade 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon. Liikmesriigid 
näevad ette, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
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osutamise hinnal, vaid sotsiaalteenuste 
eelnimetatud kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide 
arvessevõtmisel.

Or. de

Muudatusettepanek 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Personaalse ja täieliku tähelepanu, 
isiku valimise, pideva tähelepanu ja 
kvaliteedi põhimõtete tagamiseks võivad 
liikmesriigid kehtestada korra, mis tagab 
kõnealuste teenuste osutamise 
järjepidevalt nii nende ühingute poolt, kes 
osutasid neid teenusekasutajatele enne 
käesoleva direktiivi avaldamist, kui ka 
nende poolt, kellega sõlmitakse 
hankeleping alates direktiivi avaldamisest.

Or. es

Muudatusettepanek 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ja/või avaliku sektori 
hankijad tagavad, et ettevõtjad täidavad 
kohustusi, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, nagu näiteks 
tervishoiu ja ohutusega töökohal, 
sotsiaalkindlustuse ja töötingimustega, 
nagu need on sätestatud ELi ja 
liikmesriikide õigusnormide või 
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haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas; need kohustused kehtivad ka 
piiriülestes olukordades, kus ühe 
liikmesriigi töötajad osutavad teenuseid 
teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 1437
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriikidel on vabadus sätestada, 
et XVI lisas loetletud sotsiaal- ja muid 
eriteenuseid pakub konkreetset tüüpi 
ettevõtja.

Or. en

Selgitus

Et hoida ära olukord, kus sotsiaalteenustega tegeleb ettevõte, mis püüdleb üksnes kasumi, 
mitte inimeste eest hoolitsemise poole, peaks liikmesriikidel olema võimalus sätestada, et 
sotsiaalteenustega tegeleb kindlat tüüpi ettevõte.

Muudatusettepanek 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijad on oma tehingutes 
ettevõtjatega täielikult maksevõimelised, 



AM\908760ET.doc 47/163 PE492.869v01-00

ET

ning tagavad, et nimetatud hankijad 
seavad eelnevalt sisse sobiva vahendi 
ettevõtja krediidi tagamiseks.

Or. it

Selgitus

Avaliku sektori hankijate pideva maksejõuetusega tehingutes, mis on eraettevõtetega sõlmitud 
ehitustöö tegemiseks ja teenuste osutamiseks, ei ole enam võimalik leppida. Sobiva vahendi 
kasutuselevõtt krediidi tagamiseks, mis saaks ettevõtja omaks pärast ehitustöö lõpuleviimist, 
võib olla hädavajalik vahend tulemusliku tasustamise tagamiseks.

Muudatusettepanek 1439
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad artiklis 71 
esitatud allhankeid käsitlevate sätete 
täitmise.

Or. de

Muudatusettepanek 1440
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste lepingute puhul võivad 
avaliku sektori hankijad nõuda 
ettevõtjatelt kogu kõnealusest tegevusest 
saadud kasumi reinvesteerimist samasse 
tegevusse või lubada pakkujatena ainult 
kasumit mittetaotlevaid üksusi.

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on rõhutada, et avaliku sektori hankijatel on õigus kehtestada nõuded, mis tagavad, 
et maksumaksjate sotsiaalteenusteks mõeldud raha selleks kasutataksegi, seda ka siis, kui 
kasutatakse riigihankeid ja vastavaid funktsioone ei täideta vaid asutusesiseselt.

Muudatusettepanek 1441
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Liikmesriigid tagavad artiklis 55 
esitatud kõrvalejätmise põhjuste 
rakendamise.

Or. de

Muudatusettepanek 1442
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Teenuseosutaja valimisel võivad 
liikmesriigid kaaluda artiklis 17 esitatud 
reserveeritud hankelepingute kasutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 1443
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e. Avaliku sektori hankijad võivad 
reserveerida teatud lepingud 
mittetulundusühingutele, mis on 
spetsialiseerunud sotsiaalteenuste 
osutamisele, kui peamised läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise alased põhimõtted on 
täidetud.

Or. de

Muudatusettepanek 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konkursi tulemustega seotud teabe 
avaldamine võib takistada seaduste 
kohaldamist, olla vastuolus üldiste 
huvidega või kahjustada konkreetse era-
või avalik-õigusliku ettevõtja õigustatud 
ärihuve või ausat konkurentsi 
teenuseosutajate vahel, võib sellise teabe 
avaldamata jätta.

Konkursi tulemustega seotud teave 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
avaldamine võiks takistada seaduste 
kohaldamist või olla vastuolus üldiste 
huvidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1445
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III a jaotis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a JAOTIS
RIIKLIKE EHITUSTÖÖDE 
KONTSESSIOONIDE KOHTA 
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KEHTIVAD EESKIRJAD
[Täiendavad konkreetsed sätted lisatakse 
hilisemal ajahetkel 
kompromissmuudatusettepanekute kaudu]

Or. de

Selgitus

Täiendavad konkreetsed sätted lisatakse hilisemal ajahetkel 
kompromissmuudatusettepanekute kaudu

Muudatusettepanek 1446
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III b jaotis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III b JAOTIS
RIIKLIKE TEENUSTE 
KONTSESSIOONIDE KOHTA 
KEHTIVAD EESKIRJAD
Artikkel (...)
Kohaldatavad eeskirjad
Teenuste kontsessioonide kohta kehtivad 
vastavalt käesoleva direktiivi ehitustööde 
kontsessioonide kohta kehtivad sätted.

Or. de

Selgitus

Siinkohal on vaja läbi viia arutelu, kas ehitustööde ja teenuste kontsessioonide kohta kehtivad 
eeskirjad tuleks lõimida riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise direktiivi, et 
tagada õiguskorra ühtsus. Ehituskontsessioonide kohta kehtivate eeskirjade analoogne 
kohaldamine ei ole igal pool võimalik, seda tuleks arutada.

Täiendavad konkreetsed sätted lisatakse hilisemal ajahetkel 
kompromissmuudatusettepanekute kaudu
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Muudatusettepanek 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JUHTIMINE JÕUSTAMINE, ARUANDED JA 
HALDUSKOOSTÖÖ

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on tuvastatud, et lepingujärgse olulise 
nõude täitmises on esinenud lepingu 
täitmiseks määratud ettevõtja või 
alltöövõtja märkimisväärseid või pidevaid 
puudusi, esitab avaliku sektori hankija 
andmed ja vajalikud üksikasjad artiklites 
84 ja 88 mainitud järelevalve- ja 
haldusasutustele.

Or. de

Muudatusettepanek 1449
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad artiklitega 84 ja 88 ette 
nähtud järelevalve- ja haldusasutuste 
kaudu hõlpsasti teavet ja abi seoses 
käesoleva artikli kohaldamisega.

Or. de

Muudatus 1450
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ kohaselt 
tagavad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
korrektse kohaldamise tõhusate, 
olemasolevate ja läbipaistvate 
mehhanismidega, mis täiendavad avaliku 
sektori hankijate tehtud otsuste 
läbivaatamiseks kasutatavat kehtivat 
süsteemi.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Direktiivis ei ole vaja märkida, et direktiivi kohaldatakse nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ kohaselt 
tagavad liikmesriigid käesoleva direktiivi 

1. Korrektse ja tõhusa rakendamise 
tulemuslikuks tagamiseks veenduvad 
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korrektse kohaldamise tõhusate, 
olemasolevate ja läbipaistvate 
mehhanismidega, mis täiendavad avaliku 
sektori hankijate tehtud otsuste 
läbivaatamiseks kasutatavat kehtivat 
süsteemi.

liikmesriigid, et üks või mitu ametiasutust 
või struktuuri täidavad vähemalt 
käesolevas artiklis ettenähtud ülesanded.
Nad teavitavad komisjoni kõikidest nende 
ülesannete täitmiseks pädevatest 
ametiasutustest või struktuuridest.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad riigihanke-
eeskirjade kohaldamise järelevalve, kaasa 
arvatud liidu kaasrahastatavate projektide 
rakendamise korral, et tuvastada liidu 
finantshuve ohustavad asjaolud. Seda 
järelevalvet rakendatakse eesmärgiga 
takistada ja tuvastada võimalikke 
hangetega seotud pettusi, korruptsiooni, 
huvide konflikte ja muude tõsiste 
rikkumiste juhtumeid ning neist teatada.
Kui järelevalveasutused või -struktuurid 
tuvastavad konkreetsed rikkumised või 
süsteemsed probleemid, on neil volitused 
teatada neist probleemidest 
auditiasutustele, kohtutele või 
erikohtutele või muudele asjakohastele 
asutustele või struktuuridele, nt 
ombudsmanile, liikmesriikide 
parlamentidele või nende juurde 
kuuluvatele komiteedele.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Lõike 2 kohase järelevalvetegevuse 
tulemused tehakse asjakohaste 
teabevahendite kaudu avalikkusele 
kättesaadavaks. Eeskätt avaldavad 
liikmesriigid vähemalt kord kahe aasta 
jooksul ülevaate kõige sagedasematest 
väära kohaldamise põhjustest või 
õiguslikust ebakindlusest, sh võimalikest 
struktuursetest või korduvatest 
probleemidest eeskirjade kohaldamises, 
sealhulgas pettuse ja muu ebaseadusliku 
tegevuse võimalikest juhtudest.
Liikmesriigid edastavad korra kahe aasta 
jooksul komisjonile üldise ülevaate oma 
siseriiklikust jätkusuutlikust 
hankepoliitikast, kirjeldades oma 
asjakohaseid riiklikke tegevuskavasid ja 
algatusi ning nende tegelikku elluviimist, 
kui selle kohta on teavet. Nad esitavad ka 
teabe VKEde edukuse määra kohta 
riigihangetes; kui VKEdega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb maksumust 
arvestades alla 50%, annavad 
liikmesriigid teada, kas selle edukuse 
määra suurendamiseks on mingeid 
ettevõtmisi algatatud.
Saadud andmete põhjal avaldab komisjon 
korrapäraselt aruande niisuguse poliitika 
rakendamise ja parimate tavade kohta 
siseturul.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Igale isikule või organile, kellel 
puudub juurepääs nõukogu direktiivi 
89/665/EMÜ kohasele läbivaatamise 
korrale, antakse võimalus teatada 
käesoleva direktiivi võimalikust 
rikkumisest pädevale asutusele või 
struktuurile, mis võtab kõiki piisavalt 
põhjendatud kaebusi nõuetekohaselt 
arvesse ning võtab siseriikliku õigusega 
ettenähtud pädevuste ja volituste alusel 
asjakohased meetmed.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1d. Liikmesriigid tagavad, et liidu 
riigihankeõigustiku tõlgendamise ja 
kohaldamise juhised on tasuta 
kättesaadavad, et aidata avaliku sektori 
hankijatel ja ettevõtjatel liidu riigihanke-
eeskirju korrektselt kohaldada.
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Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1e. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, nimetavad 
liikmesriigid kontaktpunkti, mille abil 
teha komisjoniga koostööd liidu õiguse 
kohaldamise ja liidu eelarve täitmise 
vallas Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõik 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1f. Avaliku sektori hankijad säilitavad 
vähemalt lepingu kehtivusajal koopiad 
kõikidest sõlmitud lepingutest, mille 
maksumus on võrdne vähemalt järgmiste 
väärtustega:
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
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riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
Nad tagavad nimetatud lepingute 
kättesaadavuse vastavalt kõikidele 
kehtivatele eeskirjadele, mis käsitlevad 
dokumentidele juurdepääsu ja 
andmekaitset.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Kohustuste täitmata jätmise register

1. Kui ettevõtja rikub lepingus sätestatud 
tingimusi, eeskätt sotsiaal- ja töökaitse, 
töötingimuste ja allhangetega seotud 
tingimusi, kantakse ta riigihanke-
eeskirjades ettenähtud kohustuste 
täitmata jätmise registrisse.
2. Kohustuste täitmata jätmise registrit 
haldavad ja ajakohastavad korrapäraselt 
artiklites 84 ja 88 nimetatud järelevalve-
ja haldusasutused. Avaliku sektori 
hankijatel peab olema võimalus ja 
kohustus kõnealuse registriga enne 
riigihanke sõlmimist tutvuda.

Or. en
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Muudatusettepanek 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Kohustuste täitmata jätmise register
Kui ettevõtja rikub lepingus esitatud 
tingimusi, iseäranis sotsiaal- ja töökaitse, 
töötingimuste ja allhangetega seotud 
tingimusi, kantakse ta kohustuste täitmata 
jätmise registrisse. Kohustuste täitmata 
jätmise registris esinemine kehtib 
kõrvalejätmise põhjusena.

Or. de

Muudatusettepanek 1460
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 välja jäetud
Avalik järelevalve
1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.
Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevus 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
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avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb lepingute 
maksumust arvestades alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid;
(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 
säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 
millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 
ligipääsu tagamise või innovatsiooni 
soodustamisega seotud kaalutlusi;
(c) teave liidu eelarvet mõjutavate hanke-
eeskirjade rikkumise jälgimise ja 
rikkumise järel võetud meetmete kohta 
käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt;
(d) kesksed andmed pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;
(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
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korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;
(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendada selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus teatab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
poolt rahastatavate lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
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asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mis 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte.
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
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institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul võib juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi.
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1−7.
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Or. en

Selgitus

Need artiklid tekitavad ebavajalikku halduskoormust. Oma sisemise haldusstruktuuri 
korraldamine on liikmesriikide ülesanne. Liikmesriigid võivad ilma ELi eeskirjadeta teha 
otsuse luua järelevalveasutus (artikkel 84). Artikkel 84 on subsidiaarsuse põhimõttega 
vastuolus.

Muudatusettepanek 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 välja jäetud
Avalik järelevalve
1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.
Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevus 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb lepingute 
maksumust arvestades alla 50 %, 
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analüüsitakse aruandes põhjuseid;
(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 
säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 
millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 
ligipääsu tagamise või innovatsiooni 
soodustamisega seotud kaalutlusi;
(c) teave liidu eelarvet mõjutavate hanke-
eeskirjade rikkumise jälgimise ja 
rikkumise järel võetud meetmete kohta 
käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt;
(d) kesksed andmed pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;
(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;
(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
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ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendada selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus teatab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
poolt rahastatavate lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
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317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mis 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte.
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 



AM\908760ET.doc 67/163 PE492.869v01-00

ET

riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul võib juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi.
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1−7.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta. Käesoleva muudatusettepanekuga jäetakse 
avalikku järelevalvet käsitlev artikkel 84 täielikult välja. Igas liikmesriigis ühele riiklikule 
järelevalveasutusele volituse andmine oleks vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega ning 
võimatu oleks teha seda liikmesriikides, mille administratiiv- või föderaalstruktuurid on 
detsentraliseeritud.
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Muudatus 1462
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.

2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevus 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist. 

Aastaaruanne sisaldab järgmist:

(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb lepingute 
maksumust arvestades alla 50%, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid;

(b) ülevaadet sellest, kuidas on 
rakendatud säästvat hankepoliitikat, sh 
menetlusi, millega võetakse arvesse 
keskkonnakaitse, sotsiaalse kaasatuse ja 
puudega inimeste ligipääsu tagamise või 
innovatsiooni soodustamisega seotud 
kaalutlusi;

(c) teavet liidu eelarvet mõjutavate hanke-
eeskirjade rikkumise jälgimise ja 
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rikkumise järel võetud meetmete kohta 
käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt;

(d) keskseid andmeid pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.

3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;

(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;

(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;
(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
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(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendada selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus teatab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
poolt rahastatavate lepingutega. 
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebust siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks. 
Komisjon võib üksikjuhtumid eelkõige 
anda järelevalveasutusele lahendada, kui 
lepingut ei ole veel sõlmitud või 
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läbivaatamist on veel võimalik teostada. 
Samuti võib ta teha järelevalveasutusele 
ülesandeks jälgida selliste meetmete 
rakendamist, mis liikmesriigid võtavad 
komisjoni poolt kindlaks tehtud liidu 
riigihanke-eeskirjade ja põhimõtete 
rikkumise heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte.
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lahendada, jätab ta 
endale ka õiguse sekkuda aluslepinguga 
antud volituste alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
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osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul või juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi.
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1−7.

Or. nl

Selgitus

Nõue riiklike järelevalveasutuste loomiseks ja nendele organitele kõikide sõlmitavate 
lepingute tekstide edastamiseks on selgelt vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Avaliku 
sektori hankijate demokraatliku kontrolli vastu peab olema usaldus. Lisaks sellele suurenevad 
nende eeskirjade tulemusena avaliku sektori hankija halduskulud.

Muudatusettepanek 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 välja jäetud
Avalik järelevalve
1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
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asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.
Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevus 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb lepingute 
maksumust arvestades alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid;
(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 
säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 
millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 
ligipääsu tagamise või innovatsiooni 
soodustamisega seotud kaalutlusi;
(c) teave liidu eelarvet mõjutavate hanke-
eeskirjade rikkumise jälgimise ja 
rikkumise järel võetud meetmete kohta 
käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt;
(d) kesksed andmed pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
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(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;
(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;
(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendada selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
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näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus teatab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
poolt rahastatavate lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mis 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte.
Komisjon võib usaldada 
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järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul võib juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
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avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi.
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1−7.

Or. en

Selgitus

Esitatud eeskiri suurendab märkimisväärselt liikmesriikide halduskoormust. Lisaks mõjutab 
see liikmesriikide sisemist administratiivstruktuuri. Otsused tegevuse kohta, millega tagada 
direktiivi korrektne kohaldamine, ning vastutavate institutsioonide kohta tuleks jätta 
liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 1464
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevus 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
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arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb lepingute 
maksumust arvestades alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid;
(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 
säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 
millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 
ligipääsu tagamise või innovatsiooni 
soodustamisega seotud kaalutlusi;
(c) teave liidu eelarvet mõjutavate hanke-
eeskirjade rikkumise jälgimise ja 
rikkumise järel võetud meetmete kohta 
käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt;

(d) kesksed andmed pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.

3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;
(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
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korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;

(d) laiaulatuslike ja toimivate
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;

(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendada selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus teatab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
poolt rahastatavate lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
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järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
5. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mis 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.
6. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
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asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul või juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi. 
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab vastavalt 
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lõigetele 1−7.

Or. de

Muudatusettepanek 1465
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 välja jäetud
Avalik järelevalve
1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.
Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevus 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute edukuse määr jääb lepingute 
maksumust arvestades alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid;
(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 
säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 
millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
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sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 
ligipääsu tagamise või innovatsiooni 
soodustamisega seotud kaalutlusi;
(c) teave liidu eelarvet mõjutavate hanke-
eeskirjade rikkumise jälgimise ja 
rikkumise järel võetud meetmete kohta 
käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt;
(d) kesksed andmed pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 
kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;
(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;
(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
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juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendada selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus teatab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
poolt rahastatavate lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
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rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mis 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte.
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
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7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul võib juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi.
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1−7.

Or. en

Selgitus

Igas liikmesriigis ühele riiklikule järelevalveasutusele volituse andmine oleks vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega ning võimatu oleks teha seda liikmesriikides, mille 
administratiiv- või föderaalstruktuurid on detsentraliseeritud.

Muudatusettepanek 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad
rakendusmeetmete järelevalve ja 
kooskõlastamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad käesoleva 
direktiivi korrektse kohaldamise ning 
demokraatliku, arvepidamisalase ja 
õigusliku järelevalve. Liikmesriikidel on 
vabadus otsustada, kas nad tahavad 
määrata ühe sõltumatu asutuse 
järelevalveks ja kooskõlastamiseks või kas 
nad soovivad jätta järelevalveülesanded 
olemasolevatele järelevalveasutustele, mis 
juba teostavad avaliku sektori hankijate 
suhtes demokraatlikku, arvepidamisalast 
ja õiguslikku kontrolli.
Kui liikmesriik otsustab ühe sõltumatu 
järelevalveasutuse määramata jätta, tagab 
liikmesriik, et
(a) linnavolikogudel, piirkondlikel 
parlamentidel ja riiklikel parlamentidel 
on olemas kõik vahendid, et teostada 
avaliku sektori hankijate suhtes 
järelevalvet ja demokraatlikku kontrolli..
(b) kohalike, piirkondlike ja riiklike 
ametiasutuste auditeerimise eest 
vastutavatel audiitoritel on kõik vahendid, 
et teostada avaliku sektori hankijate 
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suhtes järelevalvet ja neid auditeerida.
(c) kohtutel on olemas kõik vahendid, et 
teostada avaliku sektori hankijate suhtes 
õiguslikku kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatus 1469
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl
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Muudatusettepanek 1470
Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et on olemas 
rakendusmeetmete järelevalve ja 
kooskõlastamise mehhanismid. Igal juhul 
järgitakse konkurentsistruktuuri 
liitstruktuuriga või tsentraliseeritud 
haldussüsteemiga liikmesriikides. 
Liikmesriigid nimetavad oma riikliku 
struktuuriga kõige paremini sobivad 
organisatsioonid. 

Or. es

Muudatusettepanek 1471
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) statistika artiklis 30 ettenähtud 
eelneva väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse kohta 
ning ülevaade selle kasutamisest, 
sealhulgas nende ettevõtjate loetelu, 
kellele pärast kõnealust menetlust 
riigihankelepingud määrati ning mille 
alusel menetlust kasutati;

Or. en

Muudatusettepanek 1472
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kesksed andmed pettuse, korruptsiooni, 
huvide konflikti ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta riigihangete valdkonnas, 
sealhulgas selliste rikkumiste kohta, mis 
mõjutavad liidu eelarvest kaasrahastatavaid 
projekte.

(d) kesksed andmed pettuse, korruptsiooni, 
huvide konflikti ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta riigihangete valdkonnas, 
sealhulgas selliste rikkumiste kohta, mis 
mõjutavad liidu eelarvest kaasrahastatavaid 
projekte ning võimaluse korral pädevatele 
ametiasutustele, õiguskaitseasutustele või 
kohtuorganitele teatamise tulemuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1473
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kesksed andmed pettuse, korruptsiooni, 
huvide konflikti ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta riigihangete valdkonnas, 
sealhulgas selliste rikkumiste kohta, mis 
mõjutavad liidu eelarvest kaasrahastatavaid 
projekte.

(d) kesksed andmed pettuse, korruptsiooni, 
huvide konflikti ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta riigihangete valdkonnas, 
sealhulgas selliste rikkumiste kohta, mis 
mõjutavad liidu eelarvest kaasrahastatavaid 
projekte. Neid andmeid võrreldakse 
vastavalt ühistele muutujatele ja 
metoodikale, et ELi tasandil oleks olemas 
ühtne hangete andmebaas ja statistika, 
mis võimaldab võrrelda teaduslikult 
riigihangete tavasid liidu liikmesriikide 
lõikes.

Or. en

Muudatusettepanek 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:

3. Pädevad asutused vastutavad järgmiste 
ülesannete eest:

Or. fr

Muudatusettepanek 1475
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:

3. Järelevalvemehhanismid peavad 
tagama järgmiste ülesannete täitmise:

Or. es

Muudatusettepanek 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning lepingu sõlminud ettevõtjale ja tema 
alltöövõtjatele kehtivate sotsiaal- ja 
töökaitset ning töötingimusi käsitlevate 
eeskirjade täitmise jälgimine, kaasa 
arvatud avaliku sektori hankijate ja 
eelkõige kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;

Or. de

Muudatusettepanek 1477
Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ning muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;

(d) koostöös õiguskaitseasutustega 
laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ning muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada. Selle raames kaardistatakse ka 
ohud, mille abil määratakse kindlaks 
avaliku sektori hankijate haavatavad 
küljed, samuti sise- ja 
väliskontrolliasutused, tegevus 
riigihankemenetluste raames, kus ohud 
tuvastati, ning haavatavad sektorid ja/või 
projektid. „Hoiatusmärke” ja ohtude 
kaardistamise tulemusi ajakohastatakse 
korrapäraselt;

Or. en

Muudatusettepanek 1478
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) tõsistest rikkumistest teatamiseks 
ettenähtud ning seejuures informaatori 
anonüümsuse kaitset tagava korra 
kehtestamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1479
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks
(i) tuvastada ja takistada lepinguid, mis 
võivad edendada monopolistlikke ja 
oligopoolseid struktuure ja turge;
(ii) ennetada faktiliselt ja tulemuslikult 
riigihankelepinguid ja menetlusi, mis 
kahjustavad VKEde ja kohalike ettevõtete 
võimalusi osaleda ja lepinguid saada;
(iii) vältida olukorda, kus kõrvale jäetakse 
lõppkasutajate õigused omada 
valikuvõimalust ja olla kuulda võetud;

Or. en

Muudatusettepanek 1480
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(db) andmete koondamine pettuste, 
korruptsioonijuhtumite, huvide konflikti 
ja muude tõsiste rikkumiste kohta ning 
võimaluse korral pädevate ametiasutuste, 
õiguskaitseasutuste või kohtuorganite 
tegevuse kohta seoses nende juhtumitega;

Or. en

Muudatusettepanek 1481
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dc) koostöös õiguskaitseasutustega 
avaliku sektori hankijatele ja 
sisekontrolliasutuste ametnikele ette 
nähtud erikoolituse tagamine pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste tuvastamise alal;

Or. en

Muudatusettepanek 1482
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dd) nende ettevõtjate korrapäraselt 
ajakohastatud loetelude avaldamine, kes 
on artikli 55 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatu 
alusel riigihangetes osalemisest kõrvale 
jäetud;

Or. en

Muudatusettepanek 1483
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele õiguste andmine 
teostada piiratud õigus- või muud laadi 
võimega inimeste nimel järelevalvet ning 
anda aru sellest, kas neile inimestele 
pakutavate teenuste ja kaupade kvaliteet 
on kooskõlas ELi põhiõigustega ning 
lepingus määratletud tehniliste kirjelduste 
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ja pakkumuste hindamise kriteeriumidega
ning vastab nõuetele, mis on seotud iga 
kasutajakategooria konkreetsete vajaduste 
täitmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) niisuguste avaliku sektori hankijate 
saadetud aruannete läbivaatamine, kes 
kavatsevad kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetlust;

Or. it

Muudatusettepanek 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) artiklis 73a sätestatud kohustuste 
täitmata jätmist kajastava ametliku 
registri haldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1486
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) hankeagentuuride ja ametiasutuste 
aitamine töötajatele ette nähtud 
asutusesisestest rikkumisest teatamise 
menetluste kehtestamisel, mille eesmärk 
on tagada, et 
- kõik töötajad (sh ajutised ja lepingulised 
töötajad, internid ja konsultandid), kes 
teatavad heas usus mis tahes tüüpi 
olulisest rikkumisest, on kaitstud 
vastumeetmete, ahistamise ja kahjustava 
tegevuse kõikide vormide eest
- hoitakse rikkumisest teatajate 
konfidentsiaalsust, kui nad ei ole sellest 
selgesõnaliselt loobunud
- teabe avalikustamiseks on olemas 
vastavad mehhanismid, nt infotelefonid ja 
veebipõhised vormid
- rikkumisest teatajal, kelle suhtes on 
võetud vastumeetmed, on õigus õiglasele 
ärakuulamisele erapooletu foorumi ees 
ning tema tegevus hüvitatakse täiel 
määral; vastumeetmete võtjate suhtes 
võetakse nõuetekohased sanktsioonid
- avalikustatud teavet uuritakse 
nõuetekohaselt ning võetakse 
parandusmeetmed (kui see on 
asjakohane) ning rikkumistest teatajatel 
on võimalus neis menetlustes osaleda
- juhtivad isikud peavad tõestama, et kõik 
rikkumisest teatajate vastu võetud 
meetmed olid tingitud muudest põhjustest 
kui rikkumisest teatamine 
- ebatäpse teabe heas usus avalikustamine
on kaitstud; tõestatud pahatahtlik teabe 
avalikustamine ei ole kaitstud
- juhtkonnal ja töötajatel peab olema 
piisav koolitus rikkumisest teatajate 
õiguste, poliitika ja menetluste 
valdkonnas
- sõltumatud organid jälgiksid ja 
hindaksid korrapäraselt rikkumisest 
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teatamist käsitlevat poliitikat
- asutuseväline rikkumisest teatamine 
valitud ametnikele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele, ajakirjandusele ja 
muudele asjakohastele osalistele on 
kaitstud, kui sisekanalid ei toimi või 
puuduvad

Or. en

Muudatusettepanek 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.

Pädevad asutused võivad vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1489
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutustele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.

Or. es

Muudatusettepanek 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
selle direktiivi mis tahes rikkumisest seoses 
hankemenetlusega, mida kasutatakse 
otseselt või kaudselt liidu rahastatavate 
lepingute sõlmimiseks.

4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimivad 
pädevad asutused komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
selle direktiivi mis tahes rikkumisest seoses 
hankemenetlusega, mida kasutatakse 
otseselt või kaudselt liidu rahastatavate 
lepingute sõlmimiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui leping ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mida 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.

5. Pädevate asutuste teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt

välja jäetud

(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

Or. de
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Selgitus

Laiaulatuslik avalikustamiskohustus viiks selleni, et teatud lepingud tehakse viimse ärilise 
üksikasjani teatavaks ja seega tuleks nendes sisalduv oskusteave, s.t ärisaladused isegi 
salajas hoidmise sätteid eirates kolmandate isikute käsutusse anda. See ei teeniks siis enam 
läbipaistvuse huve, kuna hankemenetlus on lepingu sõlmimisega lõpetatud.

Muudatusettepanek 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui lepingu 
maksumus on vähemalt

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule pädevatele asutustele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui lepingu 
maksumus on vähemalt

Or. fr

Muudatusettepanek 1496
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;

(a) 800 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 1497
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;

(a) 250 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 1498
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

(b) 5 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 1499
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

(b) 1 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 
osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 
teatavate osade puhul või juurdepääsu 
andmisest keelduda, kui nende 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil 
vastuolus avalike huvidega või riivaks 
teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 
ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 
kahjustada ausat konkurentsi nende 
vahel.

välja jäetud

Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.
Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi. 
Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.

Or. de

Selgitus

Kehtivad dokumentidega tutvumise õigused hangete vaidlustamismenetlustes ja täiendavad 
õigused vastavalt juba väga kaugele minevatele teabevabadust käsitlevatele seadustele on 
täiesti piisavad.

Muudatusettepanek 1501
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku otsest 
tasuta juurdepääsu lõikes 6 osutatud 
sõlmitud lepingutele. Lepingute teatavate 
osade puhul võib juurdepääsu andmisest 
keelduda, kui nende avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
riivaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus taotluse korral 
piiramatut ja täielikku otsest tasuta 
juurdepääsu lõikes 6 osutatud sõlmitud 
lepingutele. Lepingute teatavate osade 
puhul võib juurdepääsu andmisest 
keelduda ainult siis, kui nende avaldamine 
takistaks õigusaktide rakendamist või oleks 
muul viisil vastuolus avalike huvidega või 
riivaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel. Otsused, millega keelatakse 
neil alustel juurdepääs 
riigihankelepingute teatud osadele, 
peaksid olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja avalikustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku otsest 
tasuta juurdepääsu lõikes 6 osutatud 
sõlmitud lepingutele. Lepingute teatavate 
osade puhul või juurdepääsu andmisest 
keelduda, kui nende avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldavad pädevad asutused kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku otsest 
tasuta juurdepääsu lõikes 6 osutatud 
sõlmitud lepingutele. Lepingute teatavate 
osade puhul või juurdepääsu andmisest 
keelduda, kui nende avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
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riivaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

riivaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1503
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 osutatud
sõlmitud lepingutele. Lepingute teatavate 
osade puhul võib juurdepääsu andmisest
keelduda, kui nende avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
riivaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega koondab
järelevalveasutus kõik mis tahes 
hankemenetlusi käsitlevad dokumendid ja 
pakub neile avalikult piiramatut ja 
täielikku otsest tasuta juurdepääsu.
Avalikkusele tuleb kättesaadavaks teha ka 
kõiki sõlmitud lepinguid puudutavad 
spetsiifilised menetlusdokumendid, nagu 
lepingud, lepingute muudatused ja 
auditid. Selle teabe teatavaid osi võib 
hoida salastatuna, kui nende avaldamine 
takistaks õigusaktide rakendamist või oleks 
muul viisil vastuolus avalike huvidega või 
riivaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, mis
järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1−7.

8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mida pädevad asutused teostavad vastavalt 
lõigetele 1−7.

Or. fr

Muudatusettepanek 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikaruanded lepingute sõlmimise 
menetluse kohta

Üksikaruanded

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1506
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad koostavad iga 
lepingu, raamlepingu ja loodava 
dünaamilise hankesüsteemi kohta 
kirjaliku aruande, mis sisaldab vähemalt 
järgmist:

Avaliku sektori hankijad koostavad iga 
piirmäära ületava hanke kohta, olgu 
selleks leping, raamleping või loodav 
dünaamiline hankesüsteem, kirjaliku 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edukate taotlejate või pakkujate nimed 
ning nende valimise põhjused;

(b) vajaduse korral kvalitatiivse valiku 
ja/või artiklite 64 ja 65 kohase 
pakkumuste arvu piiramise tulemused, 
nimelt:
(i) valitud taotlejate või pakkujate nimed 
ning nende valimise põhjused;

(ii) tagasilükatud taotlejate või pakkujate 
nimed ning nende tagasilükkamise 
põhjused;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagasilükatud taotlejate või pakkujate 
nimed ning nende tagasilükkamise 
põhjused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus). Käesoleva lõigu tekst on üle viidud 
lõiku b.
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Muudatusettepanek 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) eduka pakkuja nimi ja põhjused, miks 
tema pakkumus välja valiti, ning juhul kui 
see on teada, ka lepingu või raamlepingu 
sellise osa suurus, mille suhtes edukas 
pakkuja kavatseb sõlmida 
allhankelepinguid kolmandate isikutega;

(e) eduka pakkuja nimi ja põhjused, miks 
tema pakkumus välja valiti;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus). Nõue, mille komisjon esitas esialgses 
lõigus (d) allhanke protsentuaalset osa puudutava teabe kohta tekitaks ebavajalikku 
halduskoormust ning sageli oleks põhitarnijal/pakkujal keeruline seda eelnevalt teada (ning 
seega keeruline avaliku sektori hankijaga jagada).

Muudatusettepanek 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) eduka pakkuja nimi ja põhjused, miks 
tema pakkumus välja valiti, ning juhul kui 
see on teada, ka lepingu või raamlepingu 
sellise osa suurus, mille suhtes edukas 
pakkuja kavatseb sõlmida 
allhankelepinguid kolmandate isikutega;

(e) eduka pakkuja nimi ja põhjused, miks 
tema pakkumus välja valiti, ning juhul kui 
see on teada, ka lepingu või raamlepingu 
sellise osa suurus, mille suhtes edukas 
pakkuja kavatseb sõlmida 
allhankelepinguid kolmandate isikutega,
ning teave alltöövõtjate kohta, muuhulgas 
nende nimed, kontaktandmed ja 
seaduslikud esindajad;

Or. de
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Muudatusettepanek 1511
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) konkurentidega peetava dialoogi 
puhul artiklis XX sätestatud asjaolud, 
millega selle menetluse kasutamist 
põhjendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) vajaduse korral tuvastatud huvide 
konfliktid ja võetud meetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavalt artiklile 48 koostatud 
lepingu sõlmimise teade sisaldab 
käesolevas lõigus nõutud teavet, võivad 
avaliku sektori hankijad osutada sellele 
teatele.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1514
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise.

Avaliku sektori hankijad võtavad 
asjakohased meetmed, et dokumenteerida 
elektrooniliste vahendite abil läbiviidud 
hankemenetluste kulgu.

Or. en

Muudatusettepanek 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks tagavad nad, et nende käsutuses 
on piisav dokumentatsioon, et põhjendada 
otsuseid, mis tehakse hankemenetluse 
kõikides etappides, nt dokumendid
teabevahetuse kohta ettevõtjatega ja 
sisemiste arutelude, pakkumuste 
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valiku tegemise ja lepingu sõlmimise. ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimiste, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatus 1516
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid. 
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise.

Avaliku sektori hankijad võtavad vajalikud 
meetmed nende hankemenetluste 
kulgemise dokumenteerimiseks, mille
läbiviimiseks kasutatakse elektroonilisi 
vahendeid.

Or. nl

Selgitus

Direktiiv 2004/18/EÜ artiklis 43 kirjeldatud protokollisüsteemi tuleb eelistada siin esitatud 
ettepanekutele. Lisaks sellele suurenevad uute sätete tulemusena halduskulud.

Muudatusettepanek 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise.

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega, 
pakkumuste ettevalmistamise, dialoogi ja 
vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste vahel valiku tegemise ja 
lepingu sõlmimise.

Or. en

Muudatusettepanek 1518
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise.

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid.
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega, 
pakkumuste ettevalmistamise, dialoogi ja 
vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste vahel valiku tegemise ja 
lepingu sõlmimise.

Or. en

Muudatusettepanek 1519
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
riiklikule järelevalveasutusele.

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
riiklikule järelevalveasutusele.

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
artiklis 83 osutatud riiklikele asutusele või 
struktuuridele.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
riiklikule järelevalveasutusele.

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
pädevale riiklikule asutusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1522
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
riiklikule järelevalveasutusele.

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 1523
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Statistiliste andmete kogumine liikmesriikide aruannete abil ei ole usaldusväärne ning toob 
kaasa bürokraatia ja kulud. Artikli 86 eesmärk on ettepaneku artikli 48 alusel Euroopa 
avalike hangete andmebaasi TED kaudu kogutud andmete ristkontroll. Nii andmebaasi TED 
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kui ka riikide aruannete andmed on aga väga sageli puudulikud. Ristkontrolli asemel peaks 
TEDi kaudu statistikaandmete kogumist suurendama ning riikide aruannetest tuleks täielikult 
loobuda. 

Muudatus 1525
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatus

[...] välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Esitatud sätted tuleb välja jätta. Need sätted suurendaks ebamõistlikult haldustoimingute 
mahtu.

Muudatusettepanek 1526
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide aruandlus ja avaliku sektori 
hankijate nimekirjad

Liikmesriikide aruandlus

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 84 kohaselt asutatud või 
määratud asutused edastavad komisjonile 
iga aasta kohta ühe standardvormil 
põhineva rakendamis- ja statistikaaruande 
hiljemalt järgneva aasta 31. oktoobril.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
aasta kohta ühe standardvormil põhineva 
statistikaaruande hiljemalt järgneva aasta 
31. oktoobril.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 84 kohaselt asutatud või 
määratud asutused edastavad komisjonile 
iga aasta kohta ühe standardvormil 
põhineva rakendamis- ja statistikaaruande 
hiljemalt järgneva aasta 31. oktoobril.

1. Liikmesriikide pädevad asutused 
edastavad komisjonile iga aasta kohta ühe 
standardvormil põhineva rakendamis- ja 
statistikaaruande hiljemalt järgneva aasta 
31. oktoobril.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga kehtestatakse liikmesriikidele ülemäärased kohustused. Eelkõige ei ole võimalik 
esitada komisjonile liikmesriigi kõikide avaliku sektori hankijate täielikku nimekirja.
Tegelikkuses on avaliku sektori hankijate arv märkimisväärne (mõnes riigis võib neid olla 
tuhandeid) ning muutub igal aastal, sõltudes administratiivasutuste struktuursetest 
muutustest.

Muudatusettepanek 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigi hankelepinguid või 
raamlepinguid sõlmivate 
keskvalitsusasutuste, keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate ja avalik-
õiguslike isikute, sealhulgas 
keskvalitsusest madalama tasandi 
asutuste ning samuti avaliku sektori 
hankijate ühenduste täielik ja 
ajakohastatud nimekiri, mis sisaldab ka 
iga asutuse unikaalset 
identifitseerimisnumbrit, kui see on 
siseriiklike õigusaktidega ette nähtud; 
nimekiri koostatakse asutuste liikide 
järgi;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ettepanekuga kehtestatakse liikmesriikidele ülemäärased kohustused. Eelkõige ei ole võimalik 
esitada komisjonile liikmesriigi kõikide avaliku sektori hankijate täielikku nimekirja.
Tegelikkuses on avaliku sektori hankijate arv märkimisväärne (mõnes riigis võib neid olla 
tuhandeid) ning muutub igal aastal, sõltuvalt administratiivasutuste struktuursetest 
muutustest.

Muudatusettepanek 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigi hankelepinguid või raamlepinguid 
sõlmivate keskvalitsusasutuste, 
keskvalitsusest madalama tasandi hankijate 
ja avalik-õiguslike isikute, sealhulgas 
keskvalitsusest madalama tasandi 
asutuste ning samuti avaliku sektori 
hankijate ühenduste täielik ja 
ajakohastatud nimekiri, mis sisaldab ka 
iga asutuse unikaalset 
identifitseerimisnumbrit, kui see on 
siseriiklike õigusaktidega ette nähtud; 
nimekiri koostatakse asutuste liikide järgi;

(a) kõigi asjaomase aasta jooksul 
hankelepinguid või raamlepinguid 
sõlminud keskvalitsusasutuste, 
keskvalitsusest madalama tasandi hankijate 
ja avalik-õiguslike isikute nimekiri, mis 
sisaldab ka iga asutuse unikaalset 
identifitseerimisnumbrit, kui see on 
siseriiklike õigusaktidega ette nähtud; 
nimekiri koostatakse asutuste liikide järgi;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigi kesksete avaliku sektori 
hankijate täielik ja ajakohastatud 

välja jäetud
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nimekiri;

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga kehtestatakse liikmesriikidele ülemäärased kohustused. Eelkõige ei ole võimalik 
esitada komisjonile liikmesriigi kõikide avaliku sektori hankijate täielikku nimekirja.
Tegelikkuses on avaliku sektori hankijate arv märkimisväärne (mõnes riigis võib neid olla 
tuhandeid) ning muutub igal aastal, sõltuvalt administratiivasutuste struktuursetest 
muutustest.

Muudatusettepanek 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigi kesksete avaliku sektori hankijate 
täielik ja ajakohastatud nimekiri;

(b) kõigi asjaomase aasta jooksul 
hankelepinguid või raamlepinguid
sõlminud kesksete avaliku sektori 
hankijate nimekiri;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõigi käesoleva direktiivi artiklis 4 
sätestatud piirmäärasid ületavate lepingute 
puhul:

(c) kõigi käesoleva direktiivi artiklis 4 
sätestatud piirmäärasid ületavate lepingute 
puhul asjaomase aasta jooksul sõlmitud 
lepingute hinnanguline arv ja maksumus 
asutuste liikide lõikes menetluste kaupa 
ning ehitustööde, asjade ja teenuste 
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kaupa.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt c – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sõlmitud lepingute arv ja maksumus 
asutuste liikide lõikes menetluste kaupa 
ning ehitustööde, asjade ja teenuste kaupa 
CPV nomenklatuuri jaotuse järgi;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt c – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui lepingud on sõlmitud 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse teel, esitatakse punktis i 
osutatud andmed ka artiklis 30 osutatud 
asjaolude kaupa ning täpsustatakse 
sõlmitud lepingute arv ja maksumus 
edukate pakkujate liikmesriikide ja 
kolmandate riikide lõikes;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõigi selliste lepingute puhul, mis
jäävad käesoleva direktiivi artiklis 4 
sätestatud piirmääradest allapoole, aga mis 
kuuluksid käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, kui nende maksumus 
ületaks piirmäära, sõlmitud lepingute arv
ja maksumus asutuste liikide lõikes.

(d) hanke puhul, mis jääb käesoleva 
direktiivi artiklis 4 sätestatud piirmääradest 
allapoole, aga mis kuuluks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, kui selle
maksumus ületaks piirmäära, hanke 
hinnangulise kogumaksumuse asjaomasel 
aastal. See hinnang võib eeskätt põhineda 
riiklike avalikustamisnõuete alusel 
kättesaadavatel andmetel.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
teabe oma institutsioonilise korralduse 
kohta käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
järelevalveks ja jõustamiseks, samuti 
siseriiklike algatuste kohta, millega 
antakse suuniseid ning abi liidu 
riigihanke-eeskirjade rakendamisel või 

välja jäetud
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millega lahendatakse kõnealuste 
eeskirjade rakendamisel tekkivaid 
probleeme.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
teabe oma institutsioonilise korralduse 
kohta käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
järelevalveks ja jõustamiseks, samuti 
siseriiklike algatuste kohta, millega 
antakse suuniseid ning abi liidu 
riigihanke-eeskirjade rakendamisel või 
millega lahendatakse kõnealuste 
eeskirjade rakendamisel tekkivaid 
probleeme.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige 4 näib olevat mittevajalik.

Muudatusettepanek 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud 
iga-aastaste rakendus- ja

5. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud 
iga-aastaste statistikaaruannete 
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statistikaaruannete standardvormi. 
Rakendusaktid võetakse vastu artiklis 91 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt.

standardvormi. Rakendusaktid võetakse 
vastu artiklis 91 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (aruandlus).

Muudatusettepanek 1542
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 a
Statistikaalased kohustused ja 

statistikaaruande sisu
1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
teabe oma institutsioonilise korralduse 
kohta käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
järelevalveks ja jõustamiseks, samuti 
siseriiklike algatuste kohta, millega 
antakse suuniseid ning abi liidu 
riigihanke-eeskirjade rakendamisel või 
millega lahendatakse kõnealuste 
eeskirjade rakendamisel tekkivaid 
probleeme.
2. Lõikes 1 osutatud aruanne peab kõigi 
käesoleva direktiivi artiklis 4 sätestatud 
piirmäärasid ületavate lepingute puhul 
sisaldama vähemalt järgmist teavet:
(i) sõlmitud lepingute arv ja maksumus 
asutuste liikide lõikes menetluste kaupa 
ning ehitustööde, asjade ja teenuste kaupa 
CPV nomenklatuuri jaotuse järgi;
(ii) kui lepingud on sõlmitud 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse teel, esitatakse punktis i 
osutatud andmed ka artiklis 30 osutatud 
asjaolude kaupa ning täpsustatakse 
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sõlmitud lepingute arv ja maksumus 
edukate pakkujate liikmesriikide ja 
kolmandate riikide lõikes;
Võimaluse piires analüüsitakse esimese 
lõigu punktis a osutatud andmeid:
(a) lepingute sõlmimise menetluse kaupa 
ja
(b) iga sellise menetluse puhul II lisas 
esitatud ehitustööde ja VI lisas esitatud 
toodete ja teenuste kaupa, määrates need 
kindlaks CPV nomenklatuuri kategooria 
järgi;
(c) selle ettevõtja kodakondsuse või 
riikkondsuse kaupa, kellega leping 
sõlmiti.
Kui lepingud on sõlmitud 
läbirääkimistega menetluse teel, 
analüüsitakse esimese lõigu punktis a 
osutatud andmeid ka artiklites 27 ja 30 
nimetatud asjaolude kaupa ning 
täpsustatakse sõlmitud lepingute arv ja 
maksumus edukate ettevõtjate 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
lõikes.
3. Iga avaliku sektori hankija kategooria 
kohta, mida I lisa ei sisalda, esitatakse 
statistikaaruandes vähemalt järgmised 
üksikasjalikud andmed:
(a) sõlmitud lepingute arv ja maksumus, 
mida analüüsitakse vastavalt lõike 1 
teisele lõigule;
(b) GATTi lepinguga sätestatud erandite 
kohaselt sõlmitud lepingute 
kogumaksumus.
4. Statistikaaruandes esitatakse kõik 
muud GATTi lepingu alusel nõutavad 
statistilised andmed. Esimeses lõigus 
nimetatud andmed määratakse kindlaks 
vastavalt artikli 91 lõike 2 kohasele 
menetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1543
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 a
Hüvitamine ja sanktsioonid

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid, 
millega tagada tõhus ja õigeaegne 
hüvitamine, ning tõhusad, hoiatavad ja 
proportsionaalsed sanktsioonid pettuse, 
korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 
tõsiste rikkumiste korral. Nimetatud 
juhtudel hõlmavad kohaldatavad 
hüvitusmeetmed ja sanktsioonid vastavate 
riigihankelepingute tühistamist ja kahju 
hüvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 välja jäetud
Abi avaliku sektori hankijatele ja 
ettevõtjatele
1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada 
pädevat abi ja nõu üksikküsimustes.
2. Selleks et ettevõtjatel ning eelkõige 
väikestel ja keskmise suurusega 
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ettevõtjatel oleks parem juurdepääs 
riigihangetele ja et käesolevast direktiivist 
saadaks korrektselt aru, tagavad 
liikmesriigid asjakohase abi 
kättesaadavuse, sh elektrooniliselt või 
ettevõtjate abistamisele keskenduvate 
olemasolevate võrgustike kaudu.
3. Mõnes teises liikmesriigis 
hankemenetluses osaleda kavatsevatele 
ettevõtjatele osutatakse spetsiifilist 
haldusabi. Kõnealune abi hõlmab 
vähemalt asjaomase liikmesriigi 
haldusnõudeid ja ka elektroonilise 
hankega seotud võimalikke kohustusi.
Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
ettevõtjatel on hõlbus pääseda juurde 
asjakohasele teabele, mis hõlmab 
maksude, keskkonnakaitse, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna kohustusi käsitlevaid 
sätteid, mida jõustatakse selles 
liikmesriigis, piirkonnas või kohas, kus 
hakatakse ehitustöid teostama või 
teenuseid osutama ning mida 
kohaldatakse lepingu täitmise ajal 
kohapeal teostatavate ehitustööde või 
osutatavate teenuste suhtes.
4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamiseks võivad 
liikmesriigid määrata ühe asutuse või 
mitu asutust või haldusstruktuuri.
Liikmesriigid tagavad kõnealuste asutuste 
ja struktuuride tegevuse nõuetekohase 
kooskõlastamise.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (avaliku sektori hankijate ja ettevõtete 
abistamine), milles soovitatakse artikli 87 väljajätmist. Komisjoni ettepanekuid tuleks toetada 
kulutõhusust kajastavate selgete näidetega ning need üksikasjalikud ettepanekud oleksid 
vastuolus ka subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. Silmnähtavalt on aga vaja, 
et liikmesriigid võtaksid riigihangetes omaks VKEd ja põhimõtte „kõigepealt mõtle 
väikestele”. See ettepanek tehakse põhjenduses.
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Muudatus 1545
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Avaliku sektori hankijate toetuste korraldamine riiklikul tasandil on liikmesriikide ülesanne. 
Kui seadusloome oleks lihtsam, oleks tõenäoliselt ka vajadus hankereegleid selgitada 
väiksem.

Muudatusettepanek 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 välja jäetud
Abi avaliku sektori hankijatele ja 
ettevõtjatele
1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada 
pädevat abi ja nõu üksikküsimustes.
2. Selleks et ettevõtjatel ning eelkõige 
väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel oleks parem juurdepääs 
riigihangetele ja et käesolevast direktiivist 
saadaks korrektselt aru, tagavad 
liikmesriigid asjakohase abi 
kättesaadavuse, sh elektrooniliselt või 
ettevõtjate abistamisele keskenduvate 
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olemasolevate võrgustike kaudu.
3. Mõnes teises liikmesriigis 
hankemenetluses osaleda kavatsevatele 
ettevõtjatele osutatakse spetsiifilist 
haldusabi. Kõnealune abi hõlmab 
vähemalt asjaomase liikmesriigi 
haldusnõudeid ja ka elektroonilise 
hankega seotud võimalikke kohustusi.
Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
ettevõtjatel on hõlbus pääseda juurde 
asjakohasele teabele, mis hõlmab 
maksude, keskkonnakaitse, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna kohustusi käsitlevaid 
sätteid, mida jõustatakse selles 
liikmesriigis, piirkonnas või kohas, kus 
hakatakse ehitustöid teostama või 
teenuseid osutama ning mida 
kohaldatakse lepingu täitmise ajal 
kohapeal teostatavate ehitustööde või 
osutatavate teenuste suhtes.
4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamiseks võivad 
liikmesriigid määrata ühe asutuse või 
mitu asutust või haldusstruktuuri.
Liikmesriigid tagavad kõnealuste asutuste 
ja struktuuride tegevuse nõuetekohase 
kooskõlastamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1547
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
teavet, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
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abi ja nõu üksikküsimustes. abi ja teavet üksikküsimustes.

Or. en

Selgitus

Täpsustus – sõnastust võidakse tõlgendada õigusnõuna, kuid liikmesriikide ülesanne ei ole 
pakkuda Euroopa eeskirjade kohta õigusnõu.

Muudatusettepanek 1548
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
abi ja nõu üksikküsimustes.

1. Liikmesriigid tagavad tugistruktuurid, et 
anda avaliku sektori hankijatele õiguslikku 
ja majanduslikku nõu, suuniseid ja abi 
hankemenetluse ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel. Ka tagavad liikmesriigid, et 
igal avaliku sektori hankijal on võimalik 
saada pädevat abi ja nõu üksikküsimustes.
Liikmesriigid võivad kasutada ka 
väliskonsultatsiooni, et täiendada oma 
programmi- ja projektijuhtimise oskusi ja 
pädevust.

Or. en

Muudatusettepanek 1549
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamiseks võivad 
liikmesriigid määrata ühe asutuse või 
mitu asutust või haldusstruktuuri.
Liikmesriigid tagavad kõnealuste asutuste 
ja struktuuride tegevuse nõuetekohase 

välja jäetud
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kooskõlastamise.

Or. en

Selgitus

See artikkel tekitab mittevajalikku halduskoormust. Oma sisemise haldusstruktuuri 
korraldamine on liikmesriikide ülesanne. Liikmesriigid võivad ilma ELi eeskirjadeta teha 
otsuse luua järelevalveasutus (artikkel 84). Artikkel 84 on subsidiaarsuse põhimõttega 
vastuolus.

Muudatusettepanek 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksteisele 
vastastikust abi ja kehtestavad omavahelise 
tõhusa koostöö meetmed, et tagada teabe 
vahetamine artiklites 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63 ja 69 osutatud küsimustes. Nad 
tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

1. Liikmesriigid annavad üksteisele 
vastastikust abi ja kehtestavad omavahelise 
tõhusa koostöö meetmed, et tagada teabe 
vahetamine artiklites 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63, 69 ja 73a osutatud küsimustes.
Nad tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 1551
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
määravad liikmesriigid vähemalt ühe 
kontaktpunkti, mille kontaktandmed 
edastatakse teistele liikmesriikidele, 
järelevalveasutustele ja komisjonile.
Liikmesriigid avaldavad kontaktpunktide 
loetelu ja ajakohastavad seda 

välja jäetud
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regulaarselt. Kontaktpunktide töö 
kooskõlastamise eest vastutab 
järelevalveasutus.

Or. en

Selgitus

See artikkel tekitab ebavajalikku halduskoormust. Oma sisemise haldusstruktuuri 
korraldamine on liikmesriikide ülesanne. Liikmesriigid võivad ilma ELi eeskirjadeta teha 
otsuse luua järelevalveasutus (artikkel 84). Artikkel 84 on subsidiaarsuse põhimõttega 
vastuolus.

Muudatusettepanek 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
määravad liikmesriigid vähemalt ühe 
kontaktpunkti, mille kontaktandmed 
edastatakse teistele liikmesriikidele, 
järelevalveasutustele ja komisjonile.
Liikmesriigid avaldavad kontaktpunktide 
loetelu ja ajakohastavad seda 
regulaarselt. Kontaktpunktide töö 
kooskõlastamise eest vastutab 
järelevalveasutus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta (halduskoostöö).

Muudatusettepanek 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
määravad liikmesriigid vähemalt ühe 
kontaktpunkti, mille kontaktandmed 
edastatakse teistele liikmesriikidele, 
järelevalveasutustele ja komisjonile.
Liikmesriigid avaldavad kontaktpunktide 
loetelu ja ajakohastavad seda 
regulaarselt. Kontaktpunktide töö 
kooskõlastamise eest vastutab 
järelevalveasutus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kehtestada liikmesriikidele kohustus luua täiendavaid organeid ei ole proportsionaalne 
meede. Ka võivad sellisele organile määratud mitmesugused pädevused, nt järelevalve, 
koordineerimine ja aruandmine, tekitada huvide konflikte.

Muudatusettepanek 1554
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
määravad liikmesriigid vähemalt ühe 
kontaktpunkti, mille kontaktandmed 
edastatakse teistele liikmesriikidele, 
järelevalveasutustele ja komisjonile.
Liikmesriigid avaldavad kontaktpunktide 
loetelu ja ajakohastavad seda regulaarselt.
Kontaktpunktide töö kooskõlastamise eest 
vastutab järelevalveasutus.

3. Käesoleva artikli kohaldamiseks 
määravad liikmesriigid vähemalt ühe 
kontaktpunkti, mille kontaktandmed 
edastatakse teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile. Liikmesriigid avaldavad 
kontaktpunktide loetelu ja ajakohastavad 
seda regulaarselt.

Or. en

(Vt artikli 86 väljajätmist)
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Muudatusettepanek 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teabe vahetamiseks kasutatakse 
siseturu infosüsteemi, mis on kehtestatud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr XXX/XXXX 
[ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus siseturu infosüsteemi 
kaudu tehtava halduskoostöö kohta („IMI 
määrus”) KOM(2011) 522]. Liikmesriigid 
esitavad teiste liikmesriikide taotletava 
teabe võimalikult lühikese ajavahemiku 
jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kehtestada liikmesriikidele kohustus luua täiendavaid organeid ei ole proportsionaalne 
meede. Ka võivad sellisele organile määratud mitmesugused pädevused, nt järelevalve, 
koordineerimine ja aruandmine, tekitada huvide konflikte.

Muudatusettepanek 1556
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 89 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 ja 86
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 6, 13, 19, 20, 23 ja 59 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.



PE492.869v01-00 134/163 AM\908760ET.doc

ET

kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 1557
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab riigihankelepingute 
nõuandekomitee, mis on loodud nõukogu 
otsusega 71/306/EMÜ. Kõnealune komitee
on komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

1. Komisjoni abistab riigihankelepingute 
nõuandekomitee, mis on loodud nõukogu 
otsusega 71/306/EMÜ ning nõukogu 
määruse (EÜ) nr 3286/94 
(kaubandustakistusi käsitlev määrus)1

artikli 7 alusel loodud komitee. 
Kõnealused komiteed on komiteed
määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

__________________
1 EÜT L 349, 31.12.1994, lk 71.

Or. en

Muudatusettepanek 1558
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale artiklile viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

2. Käesolevale artiklile viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4 ning pädev komitee on nõukogu 
otsusega 71/306/EMÜ loodud komitee.

Or. en
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Muudatusettepanek 1559
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5 ning pädevaks komiteeks on 
kaubandustõkete määrusega loodud 
komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 1560
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa 6 – H osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

H osa välja jäetud
SOTSIAAL- JA MUUDE 
ERITEENUSTE LEPINGUTE 
HANKETEADETES AVALDATAV 
TEAVE
(millele on osutatud artikli 75 lõikes 1)
1. Avaliku sektori hankija nimi, 
identifitseerimisnumber (kui see on 
siseriiklike õigusaktidega ette nähtud), 
aadress, sh NUTSi kood, telefoni- ja 
faksinumber, meili- ja internetiaadress, 
ning täiendavat teavet andva talituse 
kontaktandmed, kui need erinevad 
avaliku sektori hankija andmetest.
2. Vajaduse korral meili- või 
internetiaadress kirjelduste ja täiendavate 
dokumentidega tutvumiseks.
3. Avaliku sektori hankija liik ja peamine 
tegevusala.
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4. Vajaduse korral märge selle kohta, et 
avaliku sektori hankija on keskne hankija 
või et tegemist on muu ühishankega.
5. CPV nomenklatuuri viitenumber või 
viitenumbrid; kui leping on osadeks 
jaotatud, esitatakse vastav teave iga osa 
kohta.
6. Ehitustööde puhul ehitustööde 
teostamise peamise koha NUTSi kood või 
asjade ja teenuste puhul peamise 
tarnekoha või teenuste osutamise koha 
NUTSi kood.
7. Teenuste ning vajaduse korral 
kaasnevate ehitustööde ning asjade 
kirjeldus.

8. Lepingu(te) hinnanguline 
kogumaksumus; kui leping on osadeks 
jaotatud, esitatakse vastav teave iga osa 
kohta.

9. Osalemistingimused, sealhulgas:

(a) vajaduse korral märge selle kohta, kas 
riigihange on suunatud erivajadustega 
inimeste tööhõivekeskustele või kas selle 
raames tehtavad tööd on suunatud 
erivajadustega inimeste 
tööhõiveprogrammidele;

(b) vajaduse korral märge selle kohta, kas 
õigus- või haldusnormidega nähakse ette, 
et teenust võib osutada üksnes kindla 
kutseala esindaja.

10. Tähtaeg või tähtajad, mille jooksul 
tuleb avaliku sektori hankijaga 
osalemiseks ühendust võtta.

11. Kohaldatava hankemenetluse 
peamiste osade lühikirjeldus.

12. Muu asjakohane teave.
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Or. en

Muudatusettepanek 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – jagu 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

H osa välja jäetud
SOTSIAAL- JA MUUDE 
ERITEENUSTE LEPINGUTE 
HANKETEADETES AVALDATAV 
TEAVE
(millele on osutatud artikli 75 lõikes 1)
1. Avaliku sektori hankija nimi, 
identifitseerimisnumber (kui see on 
siseriiklike õigusaktidega ette nähtud), 
aadress, sh NUTSi kood, telefoni- ja 
faksinumber, meili- ja internetiaadress, 
ning täiendavat teavet andva talituse 
kontaktandmed, kui need erinevad 
avaliku sektori hankija andmetest.
2. Vajaduse korral meili- või 
internetiaadress kirjelduste ja täiendavate 
dokumentidega tutvumiseks.
3. Avaliku sektori hankija liik ja peamine 
tegevusala.
4. Vajaduse korral märge selle kohta, et 
avaliku sektori hankija on keskne hankija 
või et tegemist on muu ühishankega.
5. CPV nomenklatuuri viitenumber või 
viitenumbrid; kui leping on osadeks 
jaotatud, esitatakse vastav teave iga osa 
kohta.
6. Ehitustööde puhul ehitustööde 
teostamise peamise koha NUTSi kood või 
asjade ja teenuste puhul peamise 
tarnekoha või teenuste osutamise koha 
NUTSi kood.
7. Teenuste ning vajaduse korral 
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kaasnevate ehitustööde ning asjade 
kirjeldus.

8. Lepingu(te) hinnanguline 
kogumaksumus; kui leping on osadeks 
jaotatud, esitatakse vastav teave iga osa 
kohta.

9. Osalemistingimused, sealhulgas:
(a) vajaduse korral märge selle kohta, kas 
riigihange on suunatud erivajadustega 
inimeste tööhõivekeskustele või kas selle 
raames tehtavad tööd on suunatud 
erivajadustega inimeste 
tööhõiveprogrammidele;

(b) vajaduse korral märge selle kohta, kas 
õigus- või haldusnormidega nähakse ette, 
et teenust võib osutada üksnes kindla 
kutseala esindaja.

10. Tähtaeg või tähtajad, mille jooksul 
tuleb avaliku sektori hankijaga 
osalemiseks ühendust võtta.

11. Kohaldatava hankemenetluse 
peamiste osade lühikirjeldus.

12. Muu asjakohane teave.

Or. en

Selgitus

Seotud A ja B teenuste eristamise taassätestamisega.

Muudatusettepanek 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ehitustööde hankelepingute puhul 
eelkõige hankedokumentides sisalduv 
tehniliste ettekirjutuste kogum, millega 
määratletakse materjali, toote või asja 
näitajad, mis võimaldavad neid kasutada 
avaliku sektori hankija kavandatud viisil; 
nende näitajate hulgas on 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks; ühtlasi 
sisaldavad nimetatud parameetrid 
ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi ning 
ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki 
muid tehnilisi tingimusi, mida avaliku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

(a) ehitustööde hankelepingute puhul 
eelkõige hankedokumentides sisalduv 
tehniliste ettekirjutuste kogum, millega 
määratletakse materjali, toote või asja 
näitajad, mis võimaldavad neid kasutada 
avaliku sektori hankija kavandatud viisil; 
nende näitajate hulgas on 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks; ühtlasi 
sisaldavad nimetatud parameetrid 
ehitustööde projekti ja maksumusega (sh 
projektipoolse andmekaitsega) seotud 
ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi ning 
ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki 
muid tehnilisi tingimusi, mida avaliku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ehitustööde hankelepingute puhul 
eelkõige hankedokumentides sisalduv 
tehniliste ettekirjutuste kogum, millega 
määratletakse materjali, toote või asja 

(a) ehitustööde hankelepingute puhul 
eelkõige hankedokumentides sisalduv 
tehniliste ettekirjutuste kogum, millega 
määratletakse materjali, toote või asja 
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näitajad, mis võimaldavad neid kasutada 
avaliku sektori hankija kavandatud viisil; 
nende näitajate hulgas on 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks; ühtlasi 
sisaldavad nimetatud parameetrid 
ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi ning 
ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki 
muid tehnilisi tingimusi, mida avaliku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

näitajad, mis võimaldavad neid kasutada 
avaliku sektori hankija kavandatud viisil; 
nende näitajate hulgas on 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ning 
töötingimused ehitustööde olelusringi mis 
tahes etapi jaoks; ühtlasi sisaldavad 
nimetatud parameetrid ehitustööde projekti 
ja maksumusega seotud ettekirjutusi, 
samuti katsetamise, järelevalve ja 
vastuvõtmise tingimusi ning ehitamise 
meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki muid 
tehnilisi tingimusi, mida avaliku sektori 
hankija võib kehtestada vastavalt üldistele 
või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 

b) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 
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terminoloogiat, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid, tootmisprotsesse ja -
meetodeid asja või teenuse olelusringi mis 
tahes etapis ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;

terminoloogiat, projektiga (sh 
projektipoolse andmekaitsega) seotud 
ettekirjutusi, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid, tootmisprotsesse ja -
meetodeid asja või teenuse olelusringi mis 
tahes etapis ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;

Or. en

Muudatusettepanek 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 
terminoloogiat, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid, tootmisprotsesse ja -
meetodeid asja või teenuse olelusringi mis 
tahes etapis ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;

b) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 
terminoloogiat, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid, tootmisprotsesse ja -
meetodeid ning töötingimusi asja või 
teenuse olelusringi mis tahes etapis ning 
vastavuse hindamise kriteeriume;

Or. en

Muudatusettepanek 1566
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „standard” – tunnustatud 
standardimisorgani poolt korduvaks või 
pidevaks kasutuseks kinnitatud tehniline 
kirjeldus, mille järgimine ei ole üldjuhul 
kohustuslik ja mis kuulub ühte 
alljärgnevatest kategooriatest:

(2) „standard” – konsensusega kehtestatud
ning tunnustatud standardiorganisatsiooni 
poolt korduvaks või pidevaks kasutuseks 
kinnitatud tehniline kirjeldus, mille 
järgimine ei ole üldjuhul kohustuslik ja mis 
kuulub ühte alljärgnevatest kategooriatest:

Or. en

Muudatusettepanek 1567
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ühtne tehniline kirjeldus" – tehniline 
kirjeldus, mis on kehtestatud vastavalt 
liikmesriigi tunnustatud menetlusele või 
kooskõlas parlamendi ja nõukogu määruse 
nr [XXX] (Euroopa standardimise kohta [ja 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 
2009/23/EÜ], mis on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas) artiklitega 9 ja 10;

(4) „ühtne tehniline kirjeldus” – tehniline 
kirjeldus, mis on kehtestatud vastavalt 
liikmesriigi tunnustatud menetlusele või 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vallas kooskõlas parlamendi ja nõukogu 
määruse nr [XXX] (Euroopa standardimise 
kohta [ja millega muudetakse nõukogu 
direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 
98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 
2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ], mis on
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas) 
artiklitega 9 ja 10;

Or. en

Selgitus

CEN/CENELECi ettepanek – viib kooskõlla direktiivi 98/34/EÜ määratlustega.
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Muudatusettepanek 1568
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ühtne tehniline kirjeldus" – tehniline 
kirjeldus, mis on kehtestatud vastavalt 
liikmesriigi tunnustatud menetlusele või 
kooskõlas parlamendi ja nõukogu määruse 
nr [XXX] (Euroopa standardimise kohta [ja 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 
2009/23/EÜ], mis on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas) artiklitega 9 ja 10;

(4) „ühtne tehniline kirjeldus” – tehniline 
kirjeldus, mis on kehtestatud vastavalt 
liikmesriigi tunnustatud menetlusele või 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vallas kooskõlas parlamendi ja nõukogu 
määruse nr [XXX] (Euroopa standardimise 
kohta [ja millega muudetakse nõukogu 
direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 
98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 
2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ], mis on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas) 
artiklitega 9 ja 10;

Or. en

Muudatusettepanek 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 155 – Töötervishoiu ja 
-ohutuse konventsioon

Or. en

Muudatusettepanek 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – taane 8 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 1 – Tööaja 
konventsioon (tööstus)

Or. en

Muudatusettepanek 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – taane 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon 131 – miinimumpalga 
kindlaksmääramise konventsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – taane 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 102 –
sotsiaalkindlustuse konventsioon 
(miinimumnormid)

Or. en

Muudatusettepanek 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtja identifitseerimisandmed; (a) ettevõtja identifitseerimisandmed;
ettevõtte registreerimisnumber, nimi, 
aadress, pank;

Or. en

Muudatusettepanek 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ettevõtte kirjeldus, eeskätt 
asutamisaasta, äriühingu vorm, ettevõtte 
omanik(ud), juhatuse liikmed, 
tegevusharu kood, ettevõtte peamiste 
pakutavate teenuste ja/või toodangu 
lühikirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tõend selle kohta, et ettevõtja on 
täitnud maksude maksmise ja 
sotsiaalkindlustussüsteemidega seotud 
kohustused vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigustikule;

Or. en
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Muudatusettepanek 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ettevõtja viimase kolme 
majandusaasta peamised 
majandusnäitajad: kogukäive, 
maksueelne kasum ning maksevõime 
suhtarv; alustavad ettevõtjad vastavad 
punktile d a, kui nende riigihankepassi on 
kantud andmed alates tegevuse 
alustamisest kuni praeguse kuupäevani;

Or. en

Muudatusettepanek 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) ettevõtja peamised 
organisatsioonilised näitajad: töötajate 
keskmine arv viimase kolme aasta vältel 
ning töötajate arv viimase aasta lõpus; 
alustavad ettevõtjad vastavad punktile d b, 
kui nende riigihankepassi on kantud 
andmed alates tegevuse alustamisest kuni 
praeguse kuupäevani;

Or. en

Muudatusettepanek 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Hankepassi kehtivusaeg, mis on 
vähemalt kuus kuud.

(f) Hankepassi kehtivusaeg, mis on 
vähemalt üks aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Hankepassi kehtivusaeg, mis on 
vähemalt kuus kuud.

(f) Hankepassi kehtivusaeg, mis on 
vähemalt kaksteist kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 1580
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – II osa – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) kõige enam viimase kolme aasta 
jooksul tarnitud asjade või osutatud 
teenuste loetelu koos nende maksumuse, 
kuupäevade ja avalik-õiguslike või 
eraõiguslike saajatega. Piisava 
konkurentsitaseme tagamiseks võivad 
avaliku sektori hankijad vajaduse korral 
märkida, et arvesse võetakse tõendeid ka 
rohkem kui kolme aasta eest tehtud oluliste 
tarnete ja osutatud teenuste kohta;

(ii) kõige enam viimase kolme aasta 
jooksul tarnitud asjade või osutatud 
teenuste loetelu koos nende maksumuse, 
kuupäevade ja avalik-õiguslike või 
eraõiguslike saajatega. Piisava 
konkurentsitaseme tagamiseks võivad 
avaliku sektori hankijad vajaduse korral 
märkida, et arvesse võetakse tõendeid ka 
rohkem kui viie aasta eest tehtud oluliste 
tarnete ja osutatud teenuste kohta;

Or. en
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Selgitus

Insenertehnilise nõustamise pädevus on meetodite, oskuste ja ressursside kogum, mida ei 
kajasta/näita tingimata viimased kolm aastat konkreetses valdkonnas.

Muudatusettepanek 1581
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – II osa – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) kõige enam viimase kolme aasta 
jooksul tarnitud asjade või osutatud 
teenuste loetelu koos nende maksumuse, 
kuupäevade ja avalik-õiguslike või 
eraõiguslike saajatega. Piisava 
konkurentsitaseme tagamiseks võivad 
avaliku sektori hankijad vajaduse korral 
märkida, et arvesse võetakse tõendeid ka 
rohkem kui kolme aasta eest tehtud oluliste 
tarnete ja osutatud teenuste kohta;

(ii) kõige enam viimase viie aasta jooksul 
tarnitud asjade või osutatud teenuste 
loetelu koos nende maksumuse, 
kuupäevade ja avalik-õiguslike või 
eraõiguslike saajatega. Piisava 
konkurentsitaseme tagamiseks võivad 
avaliku sektori hankijad vajaduse korral 
märkida, et arvesse võetakse tõendeid ka 
rohkem kui viie aasta eest tehtud oluliste 
tarnete ja osutatud teenuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1582
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – II osa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) märge keskkonnajuhtimismeetmete 
kohta, mida ettevõtja saab lepingut täites 
kohaldada;

f) märge keskkonna- ja 
sotsiaaljuhtimismeetmete kohta, mida 
ettevõtja saab lepingut täites kohaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 1583
Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – II osa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) märge keskkonnajuhtimismeetmete
kohta, mida ettevõtja saab lepingut täites 
kohaldada;

f) märge säästva arengu juhtimismeetmete
kohta, mida ettevõtja saab lepingut täites 
kohaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI LISA Lisa on välja jäetud.

Or. en

Selgitus

See lisa on asendatud lisadega XVIA ja XVIB.

Muudatusettepanek 1585
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI lisa Lisa on välja jäetud.

Or. fr

Selgitus

Käesolev lisa asendatakse XVI lisa A ja B osadega.
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Muudatusettepanek 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa

Komisjoni ettepanek

CPV kood Kirjeldus

79611000-0;

85000000-9 – 85323000-9

(välja arvatud 85321000-5 ja 85322000-2);

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5 – 79995200-7; 80100000-5 –

80660000-8 (välja arvatud 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 –

92700000-8 (välja arvatud 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 

haldusteenused

75300000-9 Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sotsiaaltoetuste teenused

98000000-3; Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja 

isikuteenused

98120000-0 Ametiühingute teenused

98131000-0 Usuorganisatsioonide teenused

Muudatusettepanek
CPV kood Kirjeldus

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

85000000-9 – 85323000-9

(välja arvatud 85321000-5 ja 85322000-2);

Tervishoiu-, sotsiaal- ja nendega seotud 

teenused
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98133100-5 ja 98200000-5

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5 – 79995200-7; 80100000-5 –

80660000-8 (välja arvatud 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 –

92700000-8 (välja arvatud 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 

haldusteenused

75300000-9 Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sotsiaaltoetuste teenused

98000000-3; 55521100-9 Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja 

isikuteenused

98120000-0 Ametiühingute teenused

98131000-0 Usuorganisatsioonide teenused

61000000-5 – 61530000-9; 63370000-3 –

63372000-7

Veetransport

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9 – 63600000-5 
(välja arvatud 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Transpordi abi- ja lisateenused

74500000-4 – 74540000-6 (välja arvatud 
74511000-4); 95000000-2 – 95140000-5

Personalivaliku ja -otsingu teenused

74600000 -5 – 74620000 -1 Uurimis- ja turvateenused, välja arvatud 
soomussõidukiteenused

74875000-3 – 74875200-5, ning 
92000000-1 – 92622000-7 (välja arvatud 
92230000-2)

Meelelahutus-, kultuuri- ja 
sporditeenused

Or. en

Selgitus

Kuna veebiportaal Teie Euroopa on ühine platvorm, kuhu on koondatud nii ettevõtete kui ka 
kodanike õigusi käsitlev teave, peab see oma nähtavust tarbijate seas oluliselt suurendama.
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Muudatusettepanek 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79611000-0 ja
85000000 -9 – 85323000 -9
(välja arvatud 85321000-5 ja 85322000-2)

79611000-0 ja
85000000 -9 – 85323000 -9
(välja arvatud 85321000-5, 85322000-2 ja 
85143000-3)

Or. en

Selgitus

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Muudatusettepanek 1588
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

98120000 Ametiühingute teenused välja jäetud

Or. en



AM\908760ET.doc 153/163 PE492.869v01-00

ET

Selgitus

Ametiühingud on autonoomsed eraõiguslikud üksused, mida ei tuleks käsitleda riigihangete 
raames. Ametiühingute kaasamise tagajärjed ei ole selged ning kaasamist põhjendavate 
argumentide puudumisel tuleks see valdkond välja jätta.

Muudatusettepanek 1589
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – rida 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79100000-5 – 79140000-7 / 
Õigusteenused

Or. en

Selgitus

Olemuselt isiklikul valikul põhinevaid õigusteenuseid ei saa määrata hankekorra täiel määral 
kohaldamise alusel. Lisaks osutatakse neid teenuseid õiguskeskkonnas, mis erineb 
liikmesriigiti märkimisväärselt, nii et nõudlus selliste teenuste järele piirdub paratamatult 
asjakohases siseriiklikus õiguses spetsiifilist pädevust omavate ettevõtjatega.

Muudatusettepanek 1590
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – rida 7 a kuni 7 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79112000-2 Seadusliku esindamise 
teenused
79100000-5 Õigusteenused
79110000-8 Õigusabi- ja esindusteenused
79111000-5 Õigusabi teenused
79112100-3 Sidusrühmade esindamise 
teenused
79120000-1 Patendi- ja autoriõiguse 
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alased nõustamisteenused
79121000-8 Autoriõiguse alased 
nõustamisteenused
79121100-90 Tarkvara autoriõiguse 
valdkonna nõustamisteenused
79130000-4 Juriidilised dokumenteerimis-
ja tõendamisteenused
79131000-1 Dokumenteerimisteenused
79132000-8 Tõendamisteenused
79140000-7 Õigusabi- ja teabeteenused

Or. en

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigi sama tüüpi 
teenuste kohta, näiteks õigusteenuse puhul tuleks järgida samu konfidentsiaalsustingimusi.

Muudatusettepanek 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused Tervishoiu-, veterinaar- ja sotsiaalteenused

Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 
haldusteenused

Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 
haldusteenused

Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused
Sotsiaaltoetuste teenused Sotsiaaltoetuste teenused

Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja 
isikuteenused

Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja 
isikuteenused

Ametiühingute teenused Ametiühingute teenused
Usuorganisatsioonide teenused Usuorganisatsioonide teenused

Hotelli- ja restoraniteenused
Raudteetransporditeenused
Veetransporditeenused
Transpordi abiteenused
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Personalivaliku ja -otsingu teenused, 
välja arvatud töölepingud
Uurimis- ja turvateenused, välja arvatud 
soomussõidukiteenused
Haridus- ja kutseõppeteenused
Meelelahutus-, kultuuri- ja 
sporditeenused, välja arvatud 
ringhäälinguorganisatsioonide lepingud 
saadete ostmiseks, arendamiseks, 
tootmiseks või ühistootmiseks ja 
saateajaga seotud lepingud
Muud teenused, välja arvatud töölepingud 
ja ringhäälinguorganisatsioonide 
lepingud saadete ostmiseks, 
arendamiseks, tootmiseks või 
ühistootmiseks ja saateajaga seotud 
lepingud

Or. de

Selgitus

Praegune A- ja B-teenuste eristamine tuleks põhimõtteliselt säilitada, kuna B-teenused on 
siseturu seisukohast väheolulised või ei ole üldse olulised. Eelkõige oleks arusaamatu 
kultuuri-, spordi- ja meelelahutusteenuste väljalangemine ja see tooks praktikas kaasa olulisi 
probleeme ja täiendava halduskoormuse. Haldusteenuste mõiste tähendus on siin liiga 
ebaselge ja kitsapiiriline.

Muudatusettepanek 1592
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

XVI a lisa
XVI a lisa – A osa

Artiklis 1 osutatud teenused

Kategoori
ad

Teenuste kirjeldus CPC kood (1) CPV-kood
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1 Hooldus- ja 
remonditeenused

6112, 6122, 633, 
886

50100000-6 kuni 50884000-5 (välja 
arvatud 50310000-1 kuni 50324200-4 
ja 50116510-9, 50190000-3, 
502290006, 50243000-0) ja 
51000000-9 kuni 51900000-1

2 Maismaatransporditeen
used, sealhulgas 
soomussõiduki- ja 
kulleriteenused, välja 
arvatud postivedu

712 (välja 
arvatud 71235),
7512, 87304

60100000-9 kuni 60183000-4 (välja 
arvatud 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), ja 64120000-3 kuni 
64121200-2

3 Õhuveoteenused: 
reisijate- ja 
lastiveoteenus, v.a 
postivedu

73 (välja 
arvatud 7321), 60410000-5 kuni 60424120-3 (välja 

arvatud 60411000-2, 60421000-5) ja 
60500000-3, 60440000-4 kuni 
60445000-9 

4 Postivedu: maismaa- (2) 
ja õhutransport

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekommunikatsioonite
enused

752 64200000-8 kuni 64228200-2, 
72318000-7 ja 72700000-7 kuni 
72720000-3 

6 Finantsteenused:

a) kindlustusteenused
b) panga- ja 

investeerimisteenuse
d (3)

ex 81, 812, 814
66100000-1 kuni 66720000-3

7 Arvutiteenused ja 
nendega seotud 
teenused;

84 50310000-1 kuni 50324200-4, 
72000000-5 kuni 72920000-5 (välja 
arvatud 72318000-7 ja 72700000-7 
kuni 72720000-3), 9342410-4 

8 Uurimis- ja 
arendusteenused (4)

85 73000000-2 kuni 73436000-7 (välja 
arvatud 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Arvepidamis-, 
auditeerimis- ja 
raamatupidamisteenuse
d

862 79210000-9 kuni 79223000-3

10 Turu-uuringu ja avaliku 
arvamuse küsitlusega 
seotud teenused

864 79300000-7 kuni 79330000-6 ja 
79342310-9, 79342311-6

11 Juhtimiskonsultatsioonit
eenused (5) ja nendega 
seotud teenused

865, 866 73200000-4 kuni 73220000-0, 
79400000-8 kuni 79421200-3 ja 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8
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12 Arhitektuuriteenused; 
inseneriteenused ja 
integreeritud 
inseneriteenused; 
linnaplaneerimis- ja 
maastikuarhitektuuritee
nused; nendega seotud 
teadus- ja tehnilise 
konsultatsiooni 
teenused; tehnilise 
katsetamise ja 
analüüsimise teenused

867
71000000-8 kuni 71900000-7 (v.a 
71550000-8) ja 79994000-8

13 Reklaamteenused 871 79341000-6 kuni 79342200-5 (välja 
arvatud 79342000-3 ja 79342100-4)

14 Hoonete koristamise ja 
kinnisvarahalduse 
teenused

874, 82201 kuni 
82206 70300000-4 kuni 70340000-6 ja 

90900000-6 kuni 90924000-0
15 Tasulised või 

lepingulised kirjastamis-
ja trükiteenused

88442
79800000-2 kuni 79824000-6, 
79970000-6 kuni 79980000-7 

16 Reovee- ja 
jäätmekäitlusteenused; 
kanalisatsiooni- jms 
teenused

94 90400000-1 kuni 90743200-9 (välja 
arvatud 90712200-3, 90910000-9 
kuni 90920000-2 ja 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0)

(1) CPC nomenklatuur (ajutine versioon), kasutatakse direktiivi 92/50/EMÜ 
reguleerimisala määratlemiseks. 
(2) Välja arvatud 18. kategooriasse kuuluvad raudteetransporditeenused.
(3) Välja arvatud väärtpaberite või muude finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, ostu 
või loovutamisega seonduvad finantsteenused ning keskpankade osutatavad teenused. 
Samuti on välja arvatud teenused, mis on seotud maa, ehitiste või muu kinnisvara või 
sellega seotud õiguste omandamise või rendile võtmisega mis tahes finantsvahendite abil. 
Käesolevat direktiivi kohaldatakse siiski finantsteenustega seotud lepingute suhtes, mis on 
sõlmitud mis tahes kujul kas samal ajal ostu- või rendilepinguga, enne seda või selle järel.
(4) Uurimis- ja arendustegevusega seotud teenused, välja arvatud juhul, kui lepingust 
tuleneb kasu üksnes avaliku sektori hankija ja/või võrgustiku sektori hankijale tema enese 
tarbeks ja tema enese tegevuse käigus, kui osutatud teenuse eest tasub täismahus avaliku 
sektori hankija.
(5) Välja arvatud vahekohtu- ja lepitamisteenused. 

XVI a lisa – B osa
Artiklis 4 d ja artiklis 74 osutatud teenused

Kategoori Teenuste kirjeldus CPC kood (1) CPV-kood
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ad

17 Hotelli- ja 
restoraniteenused

64 55100000-1 kuni 55524000-9 ja 
98340000-8 kuni 98341100-6

18 Raudteetransporditeenu
sed

711 60200000-0 kuni 60220000-6

19 Veetransporditeenused 72 60600000-4 kuni 60653000-0 ja 
63727000-1 kuni 63727200-3

20 Transpordi abi- ja 
lisateenused

74
63000000-9 kuni 63734000-3 (välja 
arvatud 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, ja 63727000-1, kuni 
63727200-3) ja 98361000-1 

21 Õigusabiteenused 861 79100000-5 kuni 79140000-7
22 Personalivaliku ja -

otsingu teenused (2)
872

79600000-0 kuni 79635000-4 (välja 
arvatud 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) ja 98500000-8 kuni 
98514000-9)

23 Uurimis- ja 
turvateenused, välja 
arvatud 
soomussõidukiteenused

873 (välja 
arvatud 87304),

80100000-5 kuni 80660000-8 (v.a 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1)

24 Haridus- ja 
kutseõppeteenused

92 80100000-5 kuni 80660000-8 (v.a 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1)

25 Tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused

93 79611000-0 ja 85000000-9 kuni 
85323000-9 (välja arvatud 85321000-
5 ja 85322000-2)

26 Meelelahutus-, kultuuri-
ja sporditeenused (3)

96 79995000-5 kuni 79995200-7 ja
92000000-1 kuni 92700000-8 (välja 
arvatud 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

27 Muud teenused

(1) CPC nomenklatuur (ajutine versioon), kasutatakse direktiivi 92/50/EMÜ 
reguleerimisala määratlemiseks. 
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(2) Välja arvatud töölepingud. 
(3) Välja arvatud ringhäälinguorganisatsioonide lepingud saadete ostmiseks, 
arendamiseks, tootmiseks või ühistootmiseks ja saateajaga seotud lepingud. 

Or. fr

Muudatusettepanek 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa a (uus) 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

XVIa lisa
XVIa lisa - A osa

Artiklis 6 a osutatud teenused

Kategooria 
nr

Sisu CPC 
viitenumbe

r (1)

CPV viitenumber

1 Hooldus- ja 
remonditeenused

6112, 
6122, 633,
886

50100000-6 kuni 
50884000-5 (välja 
arvatud 50310000-1 
kuni 50324200-4 ja 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) ja 
51000000-9 kuni 
51900000-1

2 Maismaatransporditeen
used (2), sealhulgas 
soomussõiduki- ja 
kulleriteenused,
välja arvatud postivedu

712 (välja 
arvatud 
71235)
7512, 
87304

60100000-9 kuni 
60183000-4 (välja 
arvatud 60160000-7, 
60161000-4, 60220000-
6) ja 64120000-3 kuni 
64121200-2

3 Õhuveoteenused:
reisijate- ja 
lastiveoteenus
välja arvatud postivedu

73 (välja 
arvatud 
7321)

60410000-5 kuni 
60424120-3 (välja 
arvatud 60411000-2, 
60421000-5), ja 
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60500000-3, ning 
60440000-4 kuni 
60445000-9 

4 Postivedu: maismaa-
(3)
ja õhutransport

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekommunikatsioonit
eenused

752 64200000-8 kuni 
64228200-2 72318000-7 
ning 72700000-7 kuni 
72720000-3 

6 Finantsteenused:
(a) kindlustusteenused
(b) panga- ja 
investeerimisteenused (
4)

ex 81, 812, 
814 66100000-1 kuni 

66720000-3 (4)

7 Arvutiteenused ja 
nendega seotud 
teenused

84 50310000-1 kuni 
50324200-4 72000000-5 
kuni 72920000-5 (välja 
arvatud 72318000-7 ja 
72700000-7 kuni 
72720000-3), 79342410-
4

8 Uurimis- ja
arendusteenused (5)

85 73000000-2 kuni 
73436000-7 (välja 
arvatud 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-
0)

9 Arvepidamis-, 
auditeerimis- ja
raamatupidamisteenuse
d

862
79210000-9 kuni 
79223000-3

10 Turu-uuringute ja 
avaliku
arvamuse küsitlusega 
seotud teenused

864
79300000-7 kuni 
79330000-6, ja 
79342310-9, 
79342311-6 

11 Juhtimiskonsultatsiooni
teenused [6] ja nendega 
seotud teenused

865, 866
73200000-4 kuni 
73220000-0 79400000-8 
kuni 79421200-3 ja 
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79342000-3, 
79342100-4 79342300-
6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-
6, 79991000-7 
98362000-8

12 Arhitektuuriteenused: 
inseneriteenused ja 
integreeritud 
inseneriteenused; 
linnaplaneerimis- ja 
maastikuarhitektuuritee
nused; nendega seotud 
teadus- ja tehnilise 
konsultatsiooni 
t e e n u s e d ,  tehnilise 
katsetamise ja 
analüüsimise teenused

867
71000000-8 kuni 
71900000-7 (välja 
arvatud 71550000-8) ja 
79994000-8 

13 Reklaamiteenused 871 79341000-6 kuni 
79342200-5 (välja 
arvatud 79342000-3 ja 
79342100-4)

14 Hoonete koristamise ja 
kinnisvarahalduse 
teenused

874, 82201 
–
82206

70300000-4 kuni 
70340000-6, ja 
90900000-6 kuni 
90924000-0

15 Tasulised või 
lepingulised 
kirjastamis- ja 
trükiteenused

88442 79800000-2 kuni 
79824000-6 ja 
79970000-6 kuni 
79980000-7

16 Reovee- ja 
jäätmekäitlusteenused; 
kanalisatsiooni- jms 
teenused

94 90400000-1 kuni 
90743200-9 (välja 
arvatud 90712200-3), 
90910000-9 kuni 
90920000-2 ja 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0

________________________________________
(1) Välja arvatud töölepingud.
(2) Välja arvatud ringhäälinguorganisatsioonide lepingud saadete ostmiseks, 

arendamiseks, tootmiseks või ühistootmiseks ja saateajaga seotud lepingud.
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(3) Välja arvatud 18. kategooriasse kuuluvad raudteetransporditeenused.
(4) Välja arvatud väärtpaberite või muude finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, ostu 

või loovutamisega seonduvad finantsteenused ning keskpankade osutatavad teenused.
Samuti on välja arvatud teenused, mis on seotud maa, olemasolevate ehitiste või muu 

kinnisvara omandamise või rentimisega mis tahes finantsmenetluste kaudu või sellise 
kinnisvaraga seotud õigustega; käesolevat direktiivi kohaldatakse siiski finantsteenuste 
suhtes, mida osutatakse mis tahes vormis kas samal ajal ostu- või rendilepinguga, enne 
seda või selle järel.

(5) Uurimis- ja arendustegevusega seotud teenused, välja arvatud juhul, kui lepingust 
tuleneb kasu üksnes hankijale tema enese tarbeks ja tema enese tegevuse käigus, kui 
osutatud teenuse eest tasub täismahus hankija.

(6) Välja arvatud vahekohtu- ja lepitamisteenused

XVIa lisa - B osa.

Artiklis 6 a osutatud teenused
Kategooria 

nr
Sisu CPC 

viitenumbe
r (1)

CPV viitenumber

17 Hotelli- ja 
restoraniteenused

64 55100000-1 kuni 
55524000-9 ja 
98340000-8 kuni 
98341100-6 

18 Raudteetransporditeenu
sed

711 60200000-0 kuni 
60220000-6 

19 Veetransporditeenused 72 60600000-4 kuni 
60653000-0 ja 
63727000-1 kuni 
63727200-3 

20 Transpordi abi- ja 
lisateenused

74 63000000-9 kuni 
63734000-3 (välja 
arvatud 63711200-8, 
63712700-0, 
63712710-3 ja 
63727000-1 kuni 
63727200-3) ja 
98361000-1 

21 Õigusteenused 861 79100000-5 kuni 
79140000-7

22 Personalivaliku ja 
-otsingu teenused (1)

872 79600000-0 kuni 
79635000-4 (välja 
arvatud 79611000-0, 
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79632000-3, 
79633000-0) ja 
98500000-8 kuni 
98514000-9 

23 Uurimis- ja 
turvateenused, välja 
arvatud 
soomussõidukiteenused

873 (välja 
arvatud 
87304)

79700000-1 kuni 
79723000-8 

24 Haridus- ja kutseõppe 
teenused

92 80100000-5 kuni 
80660000-8 (välja 
arvatud 80533000-9, 
80533100-0, 
80533200-1)

25 Tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused

93 79611000-0 ja 
85000000-9 kuni 
85323000-9 (välja 
arvatud 85321000-5 ja 
85322000-2) 

26 Meelelahutus-, 
kultuuri- ja 
sporditeenused

96 79995000-5 kuni 
79995200-7 ja 
92000000-1 kuni 
92700000-8 (välja 
arvatud 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-
6 )

27 Muud teenused (2)
(1) Välja arvatud töölepingud.
(2) Välja arvatud ringhäälinguorganisatsioonide lepingud saadete ostmiseks, 
arendamiseks, tootmiseks või ühistootmiseks ja saateajaga seotud lepingud.

Or. en


