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Muudatusettepanek 445
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 446
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 447
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad peaksid 
aktsepteerima makseviivitusi, nagu on 
sätestatud direktiivis 2011/7/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad püüdlevad 
hankepoliitika puhul parima hinna ja 
kvaliteedi suhte poole. See saavutatakse 
riigihankelepingu sõlmimise abil 
majanduslikult soodsaima pakkumise 
esitajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankelepingute üksikasjad tehakse 
avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 451
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute nimed ja asjakohase 
kutsekvalifikatsiooni, kes vastutavad 
kõnealuse lepingu täitmise eest.

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende
isikute asjakohase kutsekvalifikatsiooni 
taseme, kes vastutavad kõnealuse lepingu 
täitmise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Pablo Arias Echeverría

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

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute nimed ja asjakohase 
kutsekvalifikatsiooni, kes vastutavad 
kõnealuse lepingu täitmise eest.

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute asjakohase kutsekvalifikatsiooni, 
kes vastutavad kõnealuse lepingu täitmise 
eest.

Or. es

Muudatusettepanek 453
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puudega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
ametialane lõimimine, või sätestada selliste 
lepingute täitmise kaitstud töökohtade 
programmi raames, tingimusel et üle 30 %
kõnealuste töökohtade, ettevõtjate või 
programmide töötajatest on puudega
isikud.

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puudega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
ametialane lõimimine, või sätestada selliste 
lepingute täitmise kaitstud töökohtade 
programmi raames, tingimusel et üle 30%
kõnealuste töökohtade, ettevõtjate või 
programmide töötajatest on puudega või
ebasoodsas olukorras isikud. Ebasoodsas 
olukorras olevad isikud on muu hulgas 
järgmised: töötud, eriti raskesti lõimuvad 
isikud, tõrjutusest ohustatud isikud, 
haavatavate rühmade liikmed ning 
ebasoodsas olukorras olevate vähemuste 
liikmed.

Or. en

>Selgitus>

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

Muudatusettepanek 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puudega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
ametialane lõimimine, või sätestada 
selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30 % kõnealuste töökohtade,
ettevõtjate või programmide töötajatest on 
puudega isikud.

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse 
järgmistele isikutele: 

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 455
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kohustuse rikkumine võib 
kaasa tuua võrgustiku sektori hankija 
vastutuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 456
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud
ning ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

2. Vaatamata käesoleva direktiivi või 
siseriiklike õigusaktide sätetele ning ilma 
et see piiraks kohustusi seoses sõlmitud 
lepingutest teavitamisega ning taotlejatele 
ja pakkujatele käesoleva direktiivi artiklite 
64 ja 69 kohase teabe andmisega, ei 
avalikusta võrgustiku sektori hankija talle 
ettevõtja poolt edastatud konfidentsiaalsena 
märgitud teavet, sh tehnika- või ärialaseid 
saladusi ja pakkumuste konfidentsiaalseid 
aspekte.
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Or. en

Selgitus

Selgitamaks, et seda eeskirja ei kohaldata ainult siis, kui avaliku sektori hankijal on õigus või 
kohustus anda edasi asjakohast teavet – näiteks seadusjärgses menetlemises.

Muudatusettepanek 457
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud 
teavet ja pakkumuse olulisi elemente.

Or. fr

Muudatusettepanek 458
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 
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andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud 
teavet, eelkõige tehnika- või ärialaseid 
saladusi ja pakkumuste konfidentsiaalseid 
aspekte.

Nimetatud kohustuse rikkumine võib 
kaasa tuua võrgustiku sektori hankija 
vastutuse.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on tugevdada taotlejate või pakkujate poolt hankemenetluse ajal võrgustiku sektori 
hankijale edastatud teabe konfidentsiaalsusega seotud sätteid. Võrgustiku sektori hankija on 
vastutav tundliku teabe, nt tehnika- ja ärisaladuste avaldamise eest.

Muudatusettepanek 459
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 32 lõiked 1 ja 2 ei välista juba 
sõlmitud lepingute, sealhulgas mis tahes 
hilisemate muudatuste avalikustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev artikkel ei välista juba 
sõlmitud lepingute, sealhulgas mis tahes 
hilisemate muudatuste avalikustamist.

Or. en



AM\909613ET.doc 11/171 PE492.862v02-00

ET

Muudatusettepanek 461
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) telefon lõikes 6 osutatud juhtudel ja 
asjaoludel; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegelikkuses ei kasutata telefoni selliste menetluste jaoks. Eelistatakse sidevahendeid, mis on 
kiiremad ja tagavad jälgitavuse.

Muudatusettepanek 462
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada tehniliste vormingute 
ning ka töötlemist ja sõnumeid hõlmavate 
standardite koostalitlusvõime eelkõige 
piiriülestes olukordades, antakse 
komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile
98, et muuta teatavate tehniliste 
standardite ja vähemalt elektroonilist 
esitamist, elektroonilisi katalooge ja 
elektroonilise autentimise vahendite 
kasutamist käsitlevate standardite
kasutamine kohustuslikuks.

Selleks et tagada tehniliste vormingute 
ning ka töötlemist ja sõnumeid hõlmavate 
standardite koostalitlusvõime eelkõige 
piiriülestes olukordades, peaks komisjon 
soovitama konkreetsete tehniliste 
standardite ja vähemalt elektroonilist 
esitamist, elektroonilisi katalooge ja 
elektroonilise autentimise vahendite 
kasutamist käsitlevate standardite
kasutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 463
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hankelepingute sõlmimise menetluses 
osalemise taotlused võib esitada kirjalikult 
või telefoni teel; viimasel juhul tuleb enne 
laekumise tähtaega saata kirjalik 
kinnitus;

(a) hankelepingute sõlmimise menetluses 
osalemise taotlused võib esitada kirjalikult;

Or. en

Selgitus

Tegelikkuses ei kasutata telefoni selliste menetluste jaoks. Eelistatakse sidevahendeid, mis on 
kiiremad ja tagavad jälgitavuse.

Muudatusettepanek 464
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks
aastat pärast artikli 101 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt neli
aastat pärast artikli 101 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Or. en

Selgitus

See ajaline raamistik on liiga range.
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Muudatusettepanek 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 101 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuariks 
2017 teostatakse kooskõlas käesoleva 
artikli nõudmistega vähemalt 70% 
käesoleva direktiivi kohastest 
hankemenetlustest, kasutades 
elektroonilisi teabevahendeid, eelkõige 
elektroonilist esitamist.

Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuariks 
2020 korraldatakse 100% käesoleva 
direktiivi kohastest hankemenetlustest
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Or. en

Selgitus

Seda kaheastmelist lähenemisviisi peetakse realistlikumaks ja saavutatavamaks eesmärgi 
seadmiseks ning see võimaldab avaliku sektori hankijatele piisavalt aega planeerimiseks ja 
rakendamiseks.

Muudatusettepanek 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 101 lõikes 1 
sätestatud tähtaega korraldatakse kõik
käesoleva direktiivi kohased
hankemenetlused käesoleva artikli nõuete 
kohaselt elektrooniliste sidevahendite abil, 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et lihtsustada elektrooniliste 
sidevahendite, eelkõige elektrooniliste 
esitamiste kasutamist kõigi käesoleva 
direktiivi kohaste hankemenetluste jaoks 
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eelkõige seoses pakkumuste ja 
osalemistaotluste elektroonilise 
esitamisega.

käesoleva artikli nõuete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks
aastat pärast artikli 101 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kolm
aastat pärast artikli 101 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad artikli 2 punkti 1 
kohaste võrgustiku sektori hankijate jaoks
ette eeskirjad selliste huvide konfliktide 
tõhusaks ärahoidmiseks, 
kindlakstegemiseks ja kiireks 
heastamiseks, mis võivad tekkida 
käesoleva direktiivi kohaste 
hankemenetluste läbiviimisel, sealhulgas 
menetluse kavandamisel ja 
ettevalmistamisel, hankedokumentide 
koostamisel, pakkujate ja taotlejate valikul 

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

kõigi pakkujate võrdne kohtlemine.

Or. it

Muudatusettepanek 469
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 470
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 472
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
erahuvi all taotlejate või pakkujatega 
seotud perekondlikku, emotsionaalset,
majanduslikku, poliitilist või muud ühist
huvi, sh vastukäivaid ametialaseid huve.

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
ühise huvi all taotlejate või pakkujatega 
seotud majanduslikku huvi või 
perekondlikku sidet, sh vastukäivaid 
ametialaseid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
erahuvi all taotlejate või pakkujatega 

Erahuvi all mõeldakse varalisi või rahalisi 
ühishuve taotlejate või pakkujatega, mis 
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seotud perekondlikku, emotsionaalset, 
majanduslikku, poliitilist või muud ühist 
huvi, sh vastukäivaid ametialaseid huve.

hõlmavad ka töötamise kaudu otsestest 
rahalistest maksetest, töölepingust, 
investeeringutest ja lepinguga toetatavas 
tegevuses osalemisest saadavat kasu.

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
erahuvi all taotlejate või pakkujatega 
seotud perekondlikku, emotsionaalset,
majanduslikku, poliitilist või muud ühist 
huvi, sh vastukäivaid ametialaseid huve.

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
erahuvi all taotlejate või pakkujatega 
seotud perekondlikku, majanduslikku või 
poliitilist ühist huvi, sh vastukäivaid 
ametialaseid huve.

Or. it

Muudatusettepanek 475
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 476
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

 „Otsuseid tegevate organite liikmed” tähendab kohalike omavalitsuste volikogude liikmeid, 
piirkondlike ja riikide parlamentide liikmeid – see on väga kaugeleulatuv määratlus, mis loob 
palju bürokraatiat. Enamikus liikmesriikides on muid vahendeid, mis on paremini kohandatud 
korruptsioonivastase võitluse vajadustega.

Muudatusettepanek 477
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotlejatel ja pakkujatel oleks kohustus 
esitada hankemenetluse algul avaldus mis 
tahes selliste eelissidemete olemasolu 
kohta lõike 2 punktis b osutatud isikutega, 
mis põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti; avaliku 
sektori hankija märgib artikli 94 kohases 
üksikaruandes, kas taotleja või pakkuja on 
avalduse teinud.

(b) taotlejatel ja pakkujatel, nt äriühingu 
juhatajatel või muudel isikutel, kellel on 
otsustamisvolitused, volitused või kontroll 
seoses taotleja või pakkujaga, oleks 
kohustus esitada hankemenetluse algul 
avaldus mis tahes selliste eelissidemete 
olemasolu kohta lõike 2 punktis b osutatud 
isikutega, mis põhjustavad selliste isikute 
jaoks tõenäoliselt huvide konflikti; avaliku 
sektori hankija märgib artikli 94 kohases 
üksikaruandes, kas taotleja või pakkuja on 
avalduse teinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 478
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotlejatel ja pakkujatel oleks kohustus 
esitada hankemenetluse algul avaldus mis 
tahes selliste eelissidemete olemasolu 
kohta lõike 2 punktis b osutatud isikutega, 
mis põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti; avaliku 
sektori hankija märgib artikli 94 kohases 
üksikaruandes, kas taotleja või pakkuja on 
avalduse teinud.

(b) taotlejatel ja pakkujatel oleks ka 
hankija poolt eelnevalt koostatud 
eetikakoodeksi alusel kohustus esitada 
hankemenetluse algul avaldus mis tahes 
selliste eelissidemete olemasolu kohta 
lõike 2 punktis b osutatud isikutega, mis
põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti; hankija 
märgib artikli 94 kohases üksikaruandes, 
kas taotleja või pakkuja on avalduse teinud.

Or. it

Muudatusettepanek 479
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotlejatel ja pakkujatel oleks kohustus 
esitada hankemenetluse algul avaldus mis 
tahes selliste eelissidemete olemasolu 
kohta lõike 2 punktis b osutatud isikutega, 
mis põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti; avaliku 
sektori hankija märgib artikli 94 kohases 
üksikaruandes, kas taotleja või pakkuja 
on avalduse teinud.

(b) taotlejad ja pakkujad esitavad 
hankemenetluse algul avalduse mis tahes 
eelissidemete olemasolu kohta lõike 2 
punktis b osutatud isikutega, mis 
põhjustavad selliste isikute jaoks 
tõenäoliselt huvide konflikti;

Or. en

Muudatusettepanek 480
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikti korral võtab avaliku 
sektori hankija asjakohaseid meetmeid. 
Sellised meetmed võivad hõlmata 
kõnealuse töötaja kõrvaldamist mõjutatud 
hankemenetlusest või tema tööülesannete 
muutmist. Kui huvide konflikti ei ole 
võimalik muul viisil tõhusalt heastada, 
jäetakse asjaomane taotleja või pakkuja 
menetlusest kõrvale;

Huvide konflikti korral võtab hankija 
asjakohaseid meetmeid. Sellised meetmed 
võivad hõlmata kõnealuse töötaja 
kõrvaldamist mõjutatud hankemenetlusest 
või tema tööülesannete muutmist. Kui 
huvide konflikti ei ole võimalik muul viisil 
tõhusalt heastada, jäetakse asjaomane 
taotleja või pakkuja menetlusest kõrvale;

Or. it

Muudatusettepanek 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
teavitab hankija nendest viivitamata 
artikli 93 kohaselt määratud 
järelevalveorganit ning võtab vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
lepingu sõlmimise protsessile ning tagada 
taotlejate ja pakkujate võrdne kohtlemine. 
Kui huvide konflikti ei ole võimalik muul 
viisil tõhusalt heastada, jäetakse 
asjaomane taotleja või pakkuja 
menetlusest kõrvale;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 482
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
võtab hankija viivitamata vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
lepingu sõlmimise protsessile, kõnealuseid 
meetmeid asjakohaselt dokumenteerida
ning tagada taotlejate ja pakkujate võrdne 
kohtlemine. 

Or. en

Selgitus

Kaugelt liiga bürokraatlik, üks selle läbivaatamise põhjuseid oli lihtsustamine, et suurendada 
kulutõhusust. Viimast lauset ei ole vaja, sest esimene lause on piisavalt täpne. Läbipaistvus on 
peamine prioriteet.

Muudatusettepanek 483
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it
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Muudatusettepanek 484
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eelissidemete kindlakstegemise korral 
võtab hankija viivitamata vajalikke 
meetmeid, et vältida lubamatut mõju 
lepingu sõlmimise protsessile ning tagada 
taotlejate ja pakkujate võrdne kohtlemine. 
Juhul kui huvide konflikti ei ole võimalik 
muul viisil tõhusalt heastada, jäetakse 
asjaomane taotleja või pakkuja menetlusest 
kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et inimesel, kes 
teatab heas usus teiste lõike 2 punktis a 
osutatud töötajate avaldamata huvide 
konfliktidest, on õigus kaitsele 
vastumeetmete eest. Vastumeetmed 
tähendavad mis tahes otseseid või 
kaudseid negatiivseid meetmeid, mida 
soovitatakse, ähvardatakse võtta või 
võetakse inimese vastu sellise tegevuse 
tõttu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid rakendama hästi toimivat sisemist rikkumistest teatamise süsteemi, 
tagamaks, et neil sätetel on õiguslik mõju.
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Muudatusettepanek 486
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõiki käesoleva artikli kohaselt võetud 
meetmeid kirjeldatakse artiklis 94 
osutatud üksikaruandes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Teabeandjate kaitse

Võrgustiku sektori hankijatel on 
kehtestatud sisemine teabe andmise kord, 
et tagada järgmine:
(a) iga töötajat (sealhulgas ajutised ja 
lepingulised töötajad, praktikandid ja 
konsultandid), kes teatab heas usus 
olulisest nõuete rikkumisest, kaitstakse 
igat liiki vastumeetmete, ahistamise või 
kahjulike meetmete eest;
(b) säilitatakse teabeandjate 
konfidentsiaalsus, välja arvatud juhul, kui 
nad sellest sõnaselgelt loobuvad;
(c) teabe avaldamise jaoks tehakse 
kättesaadavaks piisavad mehhanismid, nt 
nõustamistelefonid ja internetipõhised 
blanketid;
(d) teabeandjal, kelle suhtes on võetud 
vastumeetmeid, on õigus õiglasele 
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kuulamisele erapooletu foorumi ees ja 
talle hüvitatakse kahju täies ulatuses; 
nende suhtes, kes võtsid vastumeetmeid, 
kehtestatakse sanktsioonid 
nõuetekohaselt;
(e) avaldamisi uuritakse nõuetekohaselt ja 
(vajaduse korral) võetakse 
parandusmeetmeid ning teabeandjatel on 
võimalus neis menetlustes osaleda;
(f) juhid peavad tõestama, et kõik 
teabeandjate vastu suunatud meetmed 
olid motiveeritud muudel põhjustel peale 
teabeandmise;
(g) ebatäpseid avaldamisi, kui neid 
tehakse heas usus, kaitstakse; avaldamisi, 
mis on tõendatult tehtud pahauskselt, ei 
kaitsta;
(h) juhatust ja personali koolitatakse 
adekvaatselt teabeandjate õiguste, 
poliitika ja menetluste kohta;
(i) teabeandjate poliitikat jälgivad ja 
hindavad korrapäraste ajavahemike järel 
sõltumatud organid ning 
(j) välist teabeandmist valitud ametnikele, 
valitsusvälistele organisatsioonidele, 
meediale ja teistele kohastele osapooltele 
kaitstakse, kui sisemised kanalid ei toimi 
või need puuduvad.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrgustiku sektori hankija 
otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 
või omandanud konfidentsiaalset teavet, 
mis võib neile hankemenetluses anda 

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

Or. fr

Selgitus

Sätete täpsustus seoses ebaseadusliku käitumisega.

Muudatusettepanek 489
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
1. pealkiri – IV a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a peatükk
Vastastikkusega seotud nõuded
Artikkel 37 a
Hõlmamata tooteid ja teenuseid 
käsitlevate pakkumuste väljajätmine 
avaliku sektori hankijate ja võrgustiku 
sektori hankijate poolt
1. Võrgustiku sektori hankija hindab, kas 
jätta riigihankemenetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad nendest 
kolmandatest riikidest, mis ei ole seotud 
ühegi rahvusvahelise lepinguga, pärit 
ehitustöid, asju või teenuseid, milles 
sisalduvate ehitustööde, asjade või 
teenuste maksumus ületab 50% 
alljärgnevate sätetega kooskõlas olevas 
pakkumuses hõlmatud ehitustööde, asjade 
või teenuste kogumaksumusest. Ühegi 
rahvusvahelise lepinguga mitteseotud 
kolmandast riigist pärit pakkumus 
lükatakse automaatselt tagasi, kui küsitud 
hind jääb rohkem kui 30% alla muude 
pakkujate küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest.
2. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda, et pakkujad esitaksid teavet 
pakkumusega hõlmatud ehitustööde, 
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asjade või teenuste päritolu ja nende 
maksumuse kohta. Nad tunnustavad ise 
koostatud deklaratsioone esialgse 
tõendina selle kohta, et pakkumusi ei saa 
lõike 1 kohaselt kõrvale jätta. Avaliku 
sektori hankija võib menetluse mis tahes 
etapis paluda pakkujal esitada kõik 
nõutavad dokumendid või osa neist, kui 
see tundub olevat vajalik menetluse 
nõuetekohaseks läbiviimiseks. Kui 
võrgustiku sektori hankijad saavad lõike 1 
tingimustele vastavad pakkumused, mida
nad sellel põhjusel kõrvale jätavad, 
teavitavad nad sellest komisjoni. 
Teavitamismenetluse käigus võivad 
võrgustiku sektori hankijad jätkata 
pakkumuste analüüsimist. Kõnealune 
teade saadetakse elektrooniliste vahendite 
abil, kasutades standardvormi. Komisjon 
võib vastu võtta rakendusaktid, et 
kehtestada standardvormid ehitustööde, 
asjade või teenuste päritolu kinnitamise 
jaoks. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega. 
Kõnealune standardvorm sisaldab 
järgmist teavet:
(a) võrgustiku sektori hankija nimi ja 
kontaktandmed;
(b) lepingu eseme kirjeldus;
(c) kõrvalejäetava pakkumuse esitanud 
ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
(d) teave ettevõtja, ehitustööde, asjade või 
teenuste päritolu ning nende maksumuse 
kohta.
3. Kui komisjon ei kiida heaks võrgustiku 
sektori hankija otsust jätta pakkumus 
lõike 1 kohaselt kõrvale, siis edastab ta 
avaliku sektori hankijale oma 
põhjendatud kinnitamata jätmise 
15 päeva jooksul alates esimesest 
tööpäevast, kui komisjon sai vastava teate. 
Nimetatud tähtaega võib üks kord 
pikendada maksimaalselt 15 päeva võrra 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, 
eelkõige juhul, kui teates või lisatud 
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dokumentides sisalduv teave on ebatäielik 
või ebatäpne või kui esitatud teabesse 
tehakse olulisi muudatusi. Kui komisjon 
ei ole kõnealuse 30päevase ajavahemiku 
lõpuks võtnud vastu otsust, millega 
kiidetakse kõrvalejätmine heaks või 
lükatakse see tagasi, on komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitnud.
4. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda, et pakkujad esitaksid teavet 
pakkumusega hõlmatud toodete ja 
teenuste päritolu ja nende maksumuse 
kohta. Nad tunnustavad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 
kohaselt kõrvale jätta. Võrgustiku sektori 
hankija võib menetluse mis tahes etapis 
paluda pakkujal esitada kõik nõutavad 
dokumendid või osa neist, kui see tundub 
olevat vajalik menetluse nõuetekohaseks 
läbiviimiseks. 
5. Ehitustöid, asju või teenuseid 
hõlmavate pakkumuste hankemenetlusest 
kõrvalejätmine peab vastama 
alljärgnevatele tingimustele:
(a) kui liidu ning asjaomaste kaupade ja 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
rahvusvahelise riigihanketurule 
juurdepääsu käsitleva lepinguga on 
kavandatud kõrvalejätmisega hõlmatud 
kaupade ja/või teenuste jaoks 
selgesõnaliselt ette nähtud liidus 
kohaldatav turulepääsupiirang;
(b) kui puudub punktis a osutatud leping 
ja kolmas riik kohaldab jätkuvalt 
piiravaid hankemeetmeid, mille 
tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
avamise oluline erinemine.
Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 
ettevõtjate, ehitustööde, asjade ja teenuste 
tõsist ja korduvat diskrimineerimist.
6. Enne kui komisjon teeb vastavalt 
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lõikele 3 otsuse, kuulab ta asjaomased 
võrgustiku sektori hankijad ära.
Artikkel 38 b
Vastastikkusega seotud tingimuste 
rakendamine
Lepingud, mis on sõlmitud ettevõtjaga, 
kes rikub komisjoni kavatsust jätta 
pakkumus artikli 38 a kohaselt kõrvale, 
millest võrgustiku sektori hankija on 
teatanud, tunnistatakse kehtetuks 
direktiivi 2007/66/EÜ tähenduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 490
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Jaotis 1 – peatükk 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a peatükk
Hõlmamata asjade või teenuste 
käsitlemine
Artikkel 37 a
Hõlmamata asju või teenuseid käsitlevate 
pakkumuste väljajätmine
1. Võrgustiku sektori hankijate taotlusel 
hindab komisjon selliste lepingute puhul, 
mille hinnanguline maksumus 
käibemaksuta on vähemalt 5 000 000 
eurot, kas jätta lepingute sõlmimise 
menetlusest kõrvale pakkumused, mis 
hõlmavad mujalt kui liidust pärit asju või 
teenuseid, kui hõlmamata asjade või 
teenuste maksumus ületab 50% 
pakkumusega hõlmatud asjade või 
teenuste kogumaksumusest, võttes arvesse 
järgmisi tingimusi.
2. Kui võrgustiku sektori hankijad 
kavatsevad taotleda erandit lepingute 
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sõlmimise menetlustest lõike 1 alusel, 
näitavad nad seda hanketeatel, mille nad 
avaldavad kooskõlas artikliga 63.
Võrgustiku sektori hankijad nõuavad, et 
pakkujad esitaksid teavet pakkumusega 
hõlmatud asjade ja/või teenuste päritolu 
ja nende maksumuse kohta.
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega kehtestatakse asjade ja teenuste 
päritolu käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 100 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
Kui võrgustiku sektori hankijad saavad 
lõike 1 tingimustele vastavad 
pakkumused, mille puhul nad kavatsevad 
taotleda kõnealusel põhjusel lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvalejätmist, 
teavitavad nad sellest komisjoni. 
Teavitamismenetluse käigus võivad 
võrgustiku sektori hankijad jätkata 
pakkumuste analüüsimist.
Kõnealune teade saadetakse 
elektrooniliste vahendite abil, kasutades 
standardvormi. Komisjon võtab 
standardvormide kehtestamiseks vastu 
rakendusaktid. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 100 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. 
Kõnealune standardvorm sisaldab 
järgmist teavet:
(a) võrgustiku sektori hankija nimi ja 
kontaktandmed;
(b) lepingu eseme kirjeldus;
(c) kõrvalejäetava pakkumuse esitanud 
ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
(d) teave ettevõtja, tarnete ja/või teenuste 
päritolu ning nende maksumuse kohta;
Komisjon võib võrgustiku sektori hankijal 
paluda esitada lisateavet.
Kõnealune teave esitatakse kaheksa 
tööpäeva jooksul alates esimesest 
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tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
saadakse lisateabe esitamise nõue. Kui 
komisjon ei saa kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teavet, peatub lõike 3 kohane 
ajavahemik seniks, kuni komisjon on 
saanud nõutud teabe.
3. Lõikes 1 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta kahe kuu jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
ta saab kõnealuse teate. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 100 lõikes 2a osutatud 
kontrollimenetlusega. Põhjendatud 
juhtudel saab seda ajavahemikku üks 
kord pikendada kuni kahe kuu võrra, eriti 
kui teates või sellele lisatud dokumentides 
toodud teave on ebatäielik, ebatäpne või 
kui teatatud andmed muutuvad oluliselt. 
Kui kõnealuse kahekuulise ajavahemiku 
või pikendatud ajavahemiku lõpus ei ole 
komisjon võtnud vastu otsust, millega 
kiidetakse kõrvalejätmine heaks või 
lükatakse see tagasi, on komisjon 
kõrvalejätmise tagasi lükanud.
4. Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 kiidab komisjon kavandatud 
kõrvalejätmise heaks järgmistel juhtudel:
(a) kui liidu ning asjaomaste tarnete 
ja/või teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud tarnete ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang;
(b) punktis a nimetatud lepingu 
puudumisel ja kui asjaomane kolmas riik 
kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus.
Punkti b mõistes eeldatakse olulise 
vastastikkuse puudumist, kui piiravate 
hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, tarnete ja teenuste tõsist ja 
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korduvat diskrimineerimist.
Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 ei kiida komisjon kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui sellega rikutaks 
turulepääsukohustusi, mis liit on 
rahvusvaheliste lepingute raames võtnud.
5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist:
(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu tarnete, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;
(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu tarneid, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.
6. Enne kui komisjon teeb vastavalt 
lõikele 3 otsuse, kuulab ta kaasatud 
pakkuja või pakkujad ära.
7. Võrgustiku sektori hankijad, kes on 
lõike 1 kohaselt pakkumusi välja jätnud, 
osutavad sellele hankelepingu sõlmimise 
teates.
Artikkel 37 b
Päritolureeglid
1. Toote päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta 
määruse (EMÜ) nr 2913/1992 (millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) 
artiklitega 22–26.
2. Teenuse päritolu määratakse kindlaks 
seda osutava füüsilise või juriidilise isiku 
päritolu alusel.
3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
koheldakse Euroopa Majanduspiirkonna 
muudest riikidest kui ELi liikmesriikidest 
pärit tarneid või teenuseid samamoodi 
nagu neid, mis on pärit liikmesriikidest.
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Artikkel 37 c
Vastastikkusega seotud tingimuste 
rakendamine
Lepingud, mis on sõlmitud ettevõtjaga, 
kes rikub komisjoni rakendusakte, mis on 
vastu võetud artikli 37 a kohaselt 
võrgustiku sektori hankijate teatatud 
kavatsetud kõrvalejätmise alusel, 
tunnistatakse kehtetuks direktiivi 
2007/66/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette, et võrgustiku 
sektori hankijad võivad kasutada avatud 
või piiratud hankemenetlust või 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetlust, lähtudes käesoleva 
direktiivi sätetest.

Liikmesriigid näevad ette, et võrgustiku 
sektori hankijad võivad kasutada avatud 
või piiratud hankemenetlust või 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetlust ja 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 86 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et avaliku 
sektori hankijad peavad kohaldama 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
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menetlust või võistlevat dialoogi, kui 
riigihankeleping võib kaasa tuua ettevõtte 
ülemineku.

Or. de

Muudatusettepanek 493
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 62 kohane 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
kui leping sõlmitakse piiratud 
hankemenetluse või läbirääkimistega 
hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluse teel;

(b) artikli 62 kohane 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
kui leping sõlmitakse piiratud 
hankemenetluse või läbirääkimistega 
hankemenetluse teel.

Or. fr

Muudatusettepanek 494
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 62 kohane 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
kui leping sõlmitakse piiratud 
hankemenetluse või läbirääkimistega 
hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluse teel;

(b) artikli 62 kohane 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
kui leping sõlmitakse piiratud 
hankemenetluse või läbirääkimistega 
hankemenetluse teel.

Or. fr

Muudatusettepanek 495
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust üksnes
artiklis 42 selgelt osutatud juhtudel ja 
asjaoludel.

3. Liikmesriigid näevad ette, et võrgustiku 
sektori hankijad võivad kasutada 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlust, nagu on artiklis 42 selgelt 
osutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 47 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Pakkumuste laekumise tähtaega tuleks pikendada 47 päevale, mis annab taotlejatele piisavalt 
aega oma pakkumust ette valmistada ja on ikkagi väiksem kui praegune tähtaeg (52 päeva).

Muudatusettepanek 497
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võrgustiku sektori hankija võib 
lühendada lõike 1 teise lõigu kohast 

välja jäetud



AM\909613ET.doc 35/171 PE492.862v02-00

ET

pakkumuste laekumise tähtaega viie 
päeva võrra, kui ta nõustub, et pakkumusi 
võib esitada elektrooniliste vahendite abil 
artikli 33 lõigete 3–5 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 
35 päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 15 päeva.

Or. en

Selgitus

Pakkumuste laekumise tähtaega tuleks pikendada 35 päevale, mis annab taotlejatele piisavalt 
aega oma pakkumus ette valmistada.

Muudatusettepanek 499
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on piisav alates 
kuupäevast, mil saadeti hanketeade või 
huvi kinnitamise ettepanek, kui hanke 
väljakuulutamiseks kasutati perioodilist 
eelteadet, ning see ei ole mitte mingil juhul 
lühem kui 15 päeva.
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Or. en

Muudatusettepanek 500
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 
35 päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

Or. en

Selgitus

Pakkumuste laekumise tähtaega tuleks pikendada 35 päevale, mis annab taotlejatele piisavalt 
aega oma pakkumus ette valmistada.

Muudatusettepanek 501
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 3 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Avaliku sektori hankijatel on keelatud 
pidada läbirääkimisi üksnes pakkumuse 
maksumuse üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 välja jäetud
Innovatsioonipartnerlus

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada innovatsioonipartnerlusi, 
lähtudes käesoleva direktiivi sätetest. 
Liikmesriigid võivad otsustada mitte võtta 
innovatsioonipartnerlusi oma 
siseriiklikku õigusesse üle või piirata 
nende kasutamist teatavat liiki hangetega.
Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada osalemistaotluse 
vastuseks artikli 39 lõike 2 punktide b ja c 
kohasele hanke väljakuulutamise teatele 
eesmärgiga luua struktureeritud 
partnerlus innovatiivsete asjade, teenuste 
või ehitustööde väljatöötamiseks ning 
selle tulemusel saadud asjade, teenuste 
või ehitustööde hilisemaks müügiks, 
tingimusel et need vastavad lepingu 
täitmise kvaliteedile ja kuludele.
2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. 
Kõnealuste eesmärkide alusel võib 
võrgustiku sektori hankija iga etapi järel 
otsustada partnerluse lõpetada ning 
algatada ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et hankija on 
omandanud asjaomased 
intellektuaalomandi õigused. 

3. Leping sõlmitakse vastavalt artikli 42 
kohastele väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluse 



PE492.862v02-00 38/171 AM\909613ET.doc

ET

eeskirjadele. 

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
võrgustiku sektori hankijad erilist 
tähelepanu kriteeriumidele, mis käsitlevad 
pakkujate suutlikkust ja kogemusi teadus-
ja arendustegevuse ja innovatiivsete 
lahenduste väljatöötamise valdkonnas. 
Nad võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud 
teabe hindamise põhjal vastava kutse 
saatnud, võivad esitada teadus- ja 
arendusprojekte eesmärgiga katta 
võrgustiku sektori hankija kindlaks tehtud 
vajadusi, mille jaoks olemasolevad 
lahendused ei sobi. Hankeleping 
sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 välja jäetud
Innovatsioonipartnerlus
1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada innovatsioonipartnerlusi, 
lähtudes käesoleva direktiivi sätetest. 
Liikmesriigid võivad otsustada mitte võtta 
innovatsioonipartnerlusi oma 
siseriiklikku õigusesse üle või piirata 
nende kasutamist teatavat liiki hangetega.

Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada osalemistaotluse 
vastuseks artikli 39 lõike 2 punktide b ja c 
kohasele hanke väljakuulutamise teatele 
eesmärgiga luua struktureeritud 
partnerlus innovatiivsete asjade, teenuste 
või ehitustööde väljatöötamiseks ning 
selle tulemusel saadud asjade, teenuste 
või ehitustööde hilisemaks müügiks, 
tingimusel et need vastavad lepingu 
täitmise kvaliteedile ja kuludele.

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. 
Kõnealuste eesmärkide alusel võib 
võrgustiku sektori hankija iga etapi järel 
otsustada partnerluse lõpetada ning 
algatada ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et hankija on 
omandanud asjaomased 
intellektuaalomandi õigused. 
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3. Leping sõlmitakse vastavalt artikli 42 
kohastele väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluse 
eeskirjadele.

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
võrgustiku sektori hankijad erilist 
tähelepanu kriteeriumidele, mis käsitlevad 
pakkujate suutlikkust ja kogemusi teadus-
ja arendustegevuse ja innovatiivsete 
lahenduste väljatöötamise valdkonnas. 
Nad võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud 
teabe hindamise põhjal vastava kutse 
saatnud, võivad esitada teadus- ja 
arendusprojekte eesmärgiga katta 
võrgustiku sektori hankija kindlaks tehtud 
vajadusi, mille jaoks olemasolevad 
lahendused ei sobi. Hankeleping 
sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a.

4. Partnerluse struktuur ning eelkõige 
selle eri etappide kestus ja maksumus 
kajastavad kavandatava lahenduse 
uuenduslikkust ning turul seni 
kättesaamatu innovatiivse lahenduse 
väljatöötamiseks vajalikke teadus- ja 
innovatsioonitegevuse etappe. 
Innovatsioonitegevuse tulemuseks oleva 
asja, teenuse või ehitustöö ostmist 
käsitleva lepingu maksumus ja kestus 
peaks jääma mõistlikkuse piiridesse, 
võttes arvesse kulude, sealhulgas 
innovatiivse lahenduse väljatöötamisega 
kaasnevate kulude hüvitamise ning 
piisava kasumi teenimise vajadust.
Võrgustiku sektori hankijad peavad 
innovatsioonipartnerlusi kasutama viisil, 
mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.
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Or. fr

Muudatusettepanek 504
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest. Liikmesriigid 
võivad otsustada mitte võtta 
innovatsioonipartnerlusi oma 
siseriiklikku õigusesse üle või piirata 
nende kasutamist teatavat liiki hangetega.

Liikmesriigid näevad ette, et võrgustiku 
sektori hankijad võivad kasutada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest. Liikmesriigid 
võivad otsustada mitte võtta 
innovatsioonipartnerlusi oma 
siseriiklikku õigusesse üle või piirata 
nende kasutamist teatavat liiki hangetega.

Liikmesriigid näevad ette, et võrgustiku 
sektori hankijad võivad kasutada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. en

Selgitus

Innovatsioonipartnerluste edendamine on selles ajakohastamise püüdes võtmeküsimus. 
Sellisena ei tohiks menetluse ülevõtmine olla valikuline, vaid ühtmoodi kohaldatav kõigis 
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liikmesriikides, et tagada võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada osalemistaotluse vastuseks 
artikli 39 lõike 2 punktide b ja c kohasele 
hanke väljakuulutamise teatele
eesmärgiga luua struktureeritud partnerlus 
innovatiivsete asjade, teenuste või 
ehitustööde väljatöötamiseks ning selle 
tulemusel saadud asjade, teenuste või 
ehitustööde hilisemaks müügiks, 
tingimusel et need vastavad lepingu 
täitmise kvaliteedile ja kuludele.

Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada osalemistaotluse vastuseks 
hanketeatele eesmärgiga luua 
struktureeritud partnerlus innovatiivsete 
asjade, teenuste või ehitustööde 
väljatöötamiseks ning selle tulemusel 
saadud asjade, teenuste või ehitustööde 
hilisemaks müügiks, mille järgi vajadust ei 
saa rahuldada turul juba kasutatavate 
lahenduste abil, tingimusel et need 
vastavad lepingu täitmise kvaliteedile ja 
kuludele. Hankeleping, millega luuakse 
innovatsioonipartnerlus, sõlmitakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a, mis on pakkumuste hindamise 
ainus kriteerium.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek parandab innovatsioonipartnerluste menetlust.

Muudatusettepanek 507
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 2 a ja 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist või tööde lõpuleviimist. 
Partnerlus kehtestab partnerite jaoks vahe-
eesmärgid ning tagab tasu sobivate 
osamaksetena. Kõnealuste eesmärkide 
alusel võib võrgustiku sektori hankija iga 
etapi järel otsustada partnerluse lõpetada 
ning algatada ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et võrgustiku 
sektori hankija on hankedokumentides 
osutanud, millistel tingimustel ta kasutab 
õigust partnerlus lõpetada.

Or. en

Selgitus

Sama.
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Muudatusettepanek 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Leping sõlmitakse vastavalt artikli 42 
kohastele väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluse 
eeskirjadele.

Leping sõlmitakse vastavalt esimese lõigu 
punktides a–h sätestatud sätetele:

(a) avaliku sektori hankijad osutavad 
hankedokumentides, millised elemendid 
määratlevad miinimumnõuded, mis tuleb 
täita. Osutatud teave on piisavalt täpne 
tagamaks, et ettevõtjad saavad tuvastada 
hanke olemuse ja ulatuse ning otsustada, 
kas taotleda luba menetluses osaleda;
(b) osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või 30 päeva alates 
huvi kinnitamise ettepaneku saatmisest,
kui hange kuulutatakse välja eelteatega. 
Esialgsete pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
kutse saatmise kuupäevast;
(c) avaliku sektori hankijad lepivad 
pakkujatega kokku esitatud esialgse ja 
kõigi hilisemate pakkumuste suhtes, et 
parandada sisu selle tagamiseks, et 
kõnealused pakkumused täidavad 
paremini hankedokumendis sätestatud 
pakkumuste hindamise kriteeriume;
(d) läbirääkimiste ajal tagab ostja kõigi 
pakkujate võrdse kohtlemise. Seetõttu ei 
avalda nad teavet diskrimineerival viisil, 
mis võib anda mõnele pakkujale teiste ees 
eelise. Nad tagavad, et kõigile 
pakkujatele, kelle pakkumusi ei ole 
kõrvale jäetud, teatatakse kirjalikult mis 
tahes muudatustest tehnilise kirjelduse või 
hankedokumentide muudes osades, andes 
piisavalt aega, et võimaldada sellistel 
pakkujatel pärast kõnealuste muudatuste 
tegemist pakkumusi muuta ja need uuesti 
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esitada;
(e) kooskõlas artikliga 32 ei avalda 
avaliku sektori hankijad teistele 
osalejatele konfidentsiaalset teavet, mille 
on andnud taotleja, kes osaleb 
läbirääkimistes ilma tema nõusolekuta. 
Sellist nõusolekut ei saa anda üldise 
loobumisena, vaid selle andmisel tuleb 
osutada konkreetsete teabe kavandatavale 
edastamisele;
(f) miinimumnõuete ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumide üle läbirääkimisi 
ei peeta;
(g) kui pakkumuste esitamise tähtaeg on 
ületatud ja enne nende uurimise 
alustamist võib avaliku sektori hankija 
täpsustada osakaalu, mis on lisatud 
pakkumuste hindamise kriteeriumi 
punktidesse, mis on eelnevalt määratletud 
kooskõlas artikli 76 lõikega 5, tingimusel 
et:
(i) hankedokumentides või hanketeates 
sätestatud pakkumuste hindamise 
kriteeriume ei muudeta;
(ii) see ei hõlma uusi elemente, mis 
oleksid mõjutanud pakkumuste 
ettevalmistamist;
(iii) see ei põhjusta diskrimineerimist 
ühegi pakkuja vastu;
(h) innovatsioonipartnerluse menetlus 
võib toimuda järjestikuste etappidena, et 
vähendada läbirääkimistel arutatavate 
pakkumuste arvu, kohaldades 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või hankedokumentides esitatud 
pakkumuste hindamise kriteeriume. 
Avaliku sektori hankija näitab 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või hankedokumentides selgesti ära, kas 
ta kavatseb seda võimalust kasutada.

Or. en
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Selgitus

Võtmetähtsusega muudatusettepanek, mis seob innovatsioonipartnerluste menetluse 
läbirääkimistega, mida muidu ei kasutata võrgustikega seotud valdkondade hangete puhul, ja 
võimaldab marginaalselt rohkem läbirääkimisi, arvestades, et seda on vaja muud liiki 
hangete jaoks, mis jäävad uue menetluse alla, mis selgitab seda, miks siia võetakse üle ainult 
peamise riigihangete direktiivi artikli 27 kõige olulisemad osad, et tagada läbipaistvus ja 
õiglus.

Muudatusettepanek 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
võrgustiku sektori hankijad erilist 
tähelepanu kriteeriumidele, mis käsitlevad 
pakkujate suutlikkust ja kogemusi teadus-
ja arendustegevuse ja innovatiivsete 
lahenduste väljatöötamise valdkonnas. Nad 
võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.

Taotlejate vahel valikut tehes pööravad 
võrgustiku sektori hankijad erilist 
tähelepanu kriteeriumidele, mis käsitlevad 
taotlejate suutlikkust teadus- ja 
arendustegevuse ja innovatiivsete 
lahenduste väljatöötamise valdkonnas. Nad 
võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Parandused innovatsioonipartnerluste menetluses, mis muudavad selle eriti VKEde jaoks 
paremini kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava kutse saatnud, 

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava kutse saatnud, 
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võivad esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta võrgustiku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.
Hankeleping sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a.

võivad esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta võrgustiku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.

Or. en

Selgitus

Sõlmimise alust on juba nimetatud eelmistes muudatusettepanekutes 
innovatsioonipartnerluste kohta.

Muudatusettepanek 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankija tagab, et 
partnerluse struktuur ning eelkõige selle eri 
etappide kestus ja maksumus kajastavad 
kavandatava lahenduse uuenduslikkust 
ning turul seni kättesaamatu innovatiivse 
lahenduse väljatöötamiseks vajalikke 
teadus- ja innovatsioonitegevuse etappe. 
Tarnete, teenuste või ehitustöö
hinnanguline maksumus ei või olla 
ebaproportsionaalne nende arendamiseks 
vajalike investeeringute suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et innovatsioonipartnerluste kasutamine on selle uue 
menetluse aluseks oleva eesmärgi suhtes kohane ja et need tagavad hea hinna ja kvaliteedi 
suhte.
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Muudatusettepanek 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda küsimust käsitletakse juba eelnevas muudatusettepanekus innovatsioonipartnerluste 
kohta.

Muudatusettepanek 514
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust järgmistel 
juhtudel:

Võrgustiku sektori hankijatel on keelatud 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimisi üksnes teenuste hinna üle 
peetavate läbirääkimiste puhul. 
Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust järgmistel 
juhtudel:

Or. fr

Muudatusettepanek 515
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse käigus ei ole esitatud 
ühtegi pakkumust või ühtegi vastavaks 
tunnistatud pakkumust või ühtegi 
osalemistaotlust, tingimusel et lepingu 
lähtetingimusi ei ole vahepeal oluliselt
muudetud;

(a) kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse käigus ei ole esitatud 
ühtegi pakkumust või ühtegi vastavaks 
tunnistatud pakkumust või ühtegi 
osalemistaotlust, tingimusel et lepingu 
lähtetingimusi ei ole vahepeal muudetud;

Or. it

Muudatusettepanek 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

 (c) kui kunstiga seotud põhjustel saab 
lepingut sõlmida ainult teatava 
ettevõtjaga;

Or. en

Selgitus

Eelneva väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluse piiramine ainult kunstiteostele näib 
olevat liiga ühepoolne suhtumine. Kõnealune riigihankeleping võib mitte viidata 
kunstiteosele, kuid omada kahtlematut kunstilist olemust (nt kunstiline etendus, kontsert).

Muudatusettepanek 517
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel välja jäetud
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põhjustel;

Or. it

Muudatusettepanek 518
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine tehnilistel või 
õiguslikel põhjustel;

Or. en

Muudatusettepanek 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine tehnilistel või 
õiguslikel põhjustel;

Or. en

Muudatusettepanek 520
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine õiguslikel või 
tehnilistel põhjustel;

Or. de
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Muudatusettepanek 521
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 522
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 523
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 524
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kui see on tingimata vajalik, sest 
kiireloomulisuse tõttu, mida võrgustiku 
sektori hankija ei saanud ette näha, ei ole 
avatud, piiratud või väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik. 
Kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda võrgustiku sektori hankijast;

Or. en

Muudatusettepanek 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluste 

(e) kui see on tingimata vajalik, sest 
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik. 
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tähtaegade täitmine võimalik. 
Kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda võrgustiku sektori hankijast;

Kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda võrgustiku sektori hankijast;

Or. en

Selgitus

Kiireloomulisuse piiramine vääramatu jõuga oleks liiga ühepoolne lähenemine.

Muudatusettepanek 526
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 527
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) esialgse tarnija lisatarneid käsitlevate 
asjade hankelepingute puhul, mis on 
mõeldud olemasolevate asjade või 
seadmete osaliseks asendamiseks või 
olemasolevate asjade või seadmete 

(f) esialgse tarnija lisatarneid käsitlevate 
asjade hankelepingute puhul, mis on 
mõeldud olemasolevate asjade või 
seadmete osaliseks asendamiseks või 
olemasolevate asjade või seadmete 
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täiendamiseks, kui tarnija vahetamine 
sunniks võrgustiku sektori hankijat 
hankima teistsuguste tehniliste omadustega 
materjali, mis tooks kaasa ühildamatuse 
või ülemäärased tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel;

täiendamiseks, kui tarnija vahetamine 
sunniks võrgustiku sektori hankijat 
hankima teistsuguste tehniliste omadustega 
materjali, mis tooks kaasa ühildamatuse 
või ülemäärased tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel; täiendavate 
ehitustööde või teenuste puhul, mida 
väljavalitud projekt või esimesena 
sõlmitud leping ei sisaldanud, kuid mis on 
ettenägematute asjaolude tõttu muutunud 
lepingu täitmiseks vajalikuks, tingimusel 
et menetlust kasutatakse töövõtja või 
teenusepakkuja puhul, kes täitis esialgset 
lepingut;
– kui sellist täiendavat ehitustööd või 
lisateenust ei saa tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel põhilepingust 
eraldada, ilma et see tooks ostjatele kaasa 
suuri ebamugavusi, või
– kui sellised täiendavad ehitustööd või 
lisateenused on, hoolimata sellest, et neid 
on võimalik esialgsest lepingust eraldada, 
selle edaspidistes järkudes vältimatult 
vajalikud;

Or. en

Selgitus

Praegune võrgustikega seotud valdkondade hangete direktiiv sätestab „täiendavad ehitustööd 
või teenused” juhtumite nimekirjas, mille korral võrgustiku sektori hankijad võivad kasutada 
väljakuulutamiseta hankemenetlust. See tingimus säilitab suure tähtsuse võrgustiku sektori 
hankijate jaoks, nii et ei ole mingit põhjust see uue direktiivi tekstist välja jätta. Erand, mis 
sätestatakse ettepaneku artikli 82 uues lõikes 6, ei ole olemuselt samaväärne esialgse sättega 
(praegune artikli 40 lõike 3 punkt f), selle sõnastus ei hõlma täpselt samu asjaolusid.

Muudatusettepanek 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) täiendavate ehitustööde või 
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lisateenuste puhul, mida algselt 
kavandatud projekt või algselt sõlmitud 
leping ei sisaldanud, kuid mis 
ettenägematu asjaolu tõttu osutusid 
lepingu täitmiseks vajalikuks, tingimusel 
et leping sõlmitakse töövõtja või 
teenuseosutajaga, kes täidab kõnealust 
esialgset lepingut:
i) kui sellist täiendavat ehitustööd või 
lisateenust ei saa tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel põhilepingust 
eraldada, ilma et see tooks ostjatele kaasa 
suuri ebamugavusi, või
ii) kui sellised täiendavad ehitustööd või 
lisateenused on, hoolimata sellest, et neid 
on võimalik esialgsest lepingust eraldada, 
selle edaspidistes järkudes vältimatult 
vajalikud;

Or. en

Selgitus

Praegune võrgustikega seotud valdkondade hangete direktiiv sätestab „täiendavad ehitustööd 
või teenused” juhtumite nimekirjas, mille korral võrgustiku sektori hankijad võivad kasutada 
väljakuulutamiseta hankemenetlust. See tingimus säilitab suure tähtsuse võrgustiku sektori 
hankijate jaoks, nii et ei ole mingit põhjust see uue direktiivi tekstist välja jätta. Erand, mis 
sätestatakse ettepaneku artikli 82 uues lõikes 6, ei ole olemuselt samaväärne esialgse sättega 
(praegune artikli 40 lõike 3 punkt f), selle sõnastus ei hõlma täpselt samu asjaolusid.

Muudatusettepanek 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) täiendavate ehitustööde või 
lisateenuste puhul, mida algselt 
kavandatud projekt või algselt sõlmitud 
leping ei sisaldanud, kuid mis 
ettenägematu asjaolu tõttu osutusid 
lepingu täitmiseks vajalikuks, tingimusel 
et leping sõlmitakse töövõtja või 
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teenuseosutajaga, kes täidab kõnealust 
esialgset lepingut:
i) kui sellist täiendavat ehitustööd või 
lisateenust ei saa tehnilistel või 
majanduslikel põhjustel põhilepingust 
eraldada, ilma et see tooks ostjatele kaasa 
suuri ebamugavusi, või
ii) kui sellised täiendavad ehitustööd või 
lisateenused on, hoolimata sellest, et neid 
on võimalik esialgsest lepingust eraldada, 
selle edaspidistes järkudes vältimatult 
vajalikud;

Or. en

Selgitus

Praegune võrgustikega seotud valdkondade hangete direktiiv sätestab täiendavad ehitustööd 
või teenused juhtumite nimekirjas, mille korral võrgustiku sektori hankijad võivad kasutada 
väljakuulutamiseta hankemenetlust. See tingimus säilitab suure tähtsuse võrgustiku sektori 
hankijate jaoks, nii et ei ole mingit põhjust see uue direktiivi tekstist välja jätta. Ettepaneku 
artikli 82 uues lõikes 6 sätestatud erand ei ole samaväärne esialgse sättega.

Muudatusettepanek 530
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) erakordselt soodsatel tingimustel 
tehtavate ostude puhul, kui tarnija on oma 
äritegevust lõpetamas või likvideerijad on 
maksejõuetusmenetluses või 
võlausaldajaga on sõlmitud kokkuleppe
või muu siseriiklikele õigusnormidele 
vastava samalaadse menetluse korral;

(j) erakordselt soodsatel tingimustel 
tehtavate ostude puhul, kui tarnija on oma 
äritegevust lõpetamas või likvideerijad on 
maksejõuetusmenetluses või muu 
siseriiklikele õigusnormidele vastava 
samalaadse menetluse korral;

Or. en

Selgitus

Sagedast olukorda, kui ettevõtja on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ei tohi iseenesest 
pidada väljajätmise aluseks.
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Muudatusettepanek 531
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 532
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hankija otsustab käesoleva artikli 
alusel kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetlust, esitab ta 
artiklis 93 osutatud järelevalveasutusele 
üksikasjaliku aruande, milles ta 
põhjendab seda valikut ja millele on 
lisatud hankedokumendid ja nendega 
seonduvad andmed, ning juhul, kui ta 
soovib kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetlust lõike 1 
punkti a alusel, eelneva hankemenetluse 
hankedokumendid.

Or. it

Muudatusettepanek 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamleping tähendab ühe või mitme 
võrgustiku sektori hankija ning ühe või 
mitme ettevõtja vahelist lepingut, mille 
eesmärk on kehtestada teatava aja jooksul 
sõlmitavaid lepinguid reguleerivad 
tingimused, eelkõige hinna ja vajaduse 
korral kavandatava koguse osas.

Raamleping tähendab ühe või mitme 
võrgustiku sektori hankija ning ühe või 
mitme ettevõtja vahelist lepingut, mille 
eesmärk on kehtestada teatava aja jooksul 
sõlmitavaid lepinguid reguleerivad 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Les pouvoirs adjudicateurs doivent avoir la faculté de réglementer les accords-cadres 
relevant du champ d'application de la directive à condition d'appliquer les procédures 
prévues par cette directive. La disposition proposée reflète le régime des accords-cadres 
prévu par la directive classique et doit être rejeté car il va à l'encontre de la raison même de 
la directive, cette dernière visant à soumettre les marchés des entités exerçant dans les 
secteurs concernés à un régime particulier, plus souple que celui prévu par la directive 
classique.

Muudatusettepanek 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 535
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Les pouvoirs adjudicateurs doivent avoir la faculté de réglementer les accords-cadres 
relevant du champ d'application de la directive à condition d'appliquer les procédures 
prévues par cette directive. La disposition proposée reflète le régime des accords-cadres 
prévu par la directive classique et doit être rejeté car il va à l'encontre de la raison même de 
la directive, cette dernière visant à soumettre les marchés des entités exerçant dans les 
secteurs concernés à un régime particulier, plus souple que celui prévu par la directive 
classique.

Muudatusettepanek 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori hankijatel peaks olema vabadus reguleerida raamlepinguid, mis jäävad 
võrgustikega seotud valdkondade hangete direktiivi kohaldamisalasse, tingimusel et nad 
kohaldavad menetlusi, mis on sätestatud käesolevas direktiivis.

Muudatusettepanek 537
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
kuut aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.
Raamlepingu kehtivusaeg seoses 
hooldustöödega põhineb ehitustöö või 
asja olelusringil.

Or. en

Selgitus

Et lahendada probleemid, nt liftide hoolduslepingud.

Muudatusettepanek 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 539
Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
nelja aastat, välja arvatud juhul, kui 
lepingu eseme erilise laadi tõttu on vaja 
kehtestada pikem tähtaeg.

Or. it

Muudatusettepanek 540
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raamlepingute kehtivusaeg peaks olema piiratud, et suurendada konkurentsi. Siiski, 
arvestades tõsiasja, et praegused direktiivid ei sisalda mingit piirangut, näib nelja-aastane 
periood olevat liiga lühike ja vähendaks pakkujate, eriti VKEde motivatsiooni osaleda 
hankemenetluses, sest nad peaksid pärast lühikest ajavahemikku kandma hanke 
taastaotlemisest tulenevat halduskoormust.

Muudatusettepanek 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raamlepingul põhinevad välja jäetud
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hankelepingud sõlmitakse käesolevas 
lõikes ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
menetluste kohaselt.
Kõnealuseid menetlusi võib kohaldada 
hanke väljakuulutamise teates, huvi 
kinnitamise ettepanekus ning pakkumuse 
esitamise ettepanekus, kui hanke 
väljakuulutamiseks kasutatakse 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teadet, 
sellel eesmärgil selgelt kindlakstehtud 
võrgustiku sektori hankijate ning algselt 
raamlepinguga hõlmatud ettevõtjate vahel 
sõlmitavate lepingute puhul.
Raamlepingul põhinevate lepingute puhul 
ei ühelgi juhul asjaomases raamlepingus 
sätestatud tingimusi oluliselt muuta, eriti 
lõikes 3 osutatud juhul.
Võrgustiku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealuseid menetlusi võib kohaldada 
hanke väljakuulutamise teates, huvi 
kinnitamise ettepanekus ning pakkumuse 
esitamise ettepanekus, kui hanke 
väljakuulutamiseks kasutatakse 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teadet, 
sellel eesmärgil selgelt kindlakstehtud 
võrgustiku sektori hankijate ning algselt 
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raamlepinguga hõlmatud ettevõtjate vahel 
sõlmitavate lepingute puhul.
Raamlepingul põhinevate lepingute puhul 
ei ühelgi juhul asjaomases raamlepingus 
sätestatud tingimusi oluliselt muuta, eriti 
lõikes 3 osutatud juhul.
Võrgustiku sektori hankijad peavad 
raamlepinguid kasutama nõuetekohasel 
viisil, mis ei tõkesta, piira ega moonuta 
konkurentsi.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud säte kajastab peamises direktiivis sätestatud raampleingute korda ja lükatakse 
tagasi, sest see läheb vastuollu võrgustikega seotud valdkondade hangete direktiivi 
põhjendusega, kuivõrd viimase eesmärk on asjaomastes sektorites tegutsevate üksuste 
hangete erikorrale allutamine, mis on paindlikum kui see, mille sätestab peamine direktiiv.

Muudatusettepanek 543
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 544
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealuste lepingute sõlmimisel võivad 
võrgustiku sektori hankijad raamlepingu 
osapooleks oleva ettevõtjaga kirjalikult 
nõu pidada, paludes tal vajaduse korral 
oma pakkumust täiendada.

Or. en

Selgitus

Käesoleva läbivaatamise eesmärk oli lihtsustada menetlust ja luua rohkem õigusselgust, 
praegune säte on palju lihtsam (vt 2004/17/EÜ artikkel 14) ja pole esitatud põhjust, et seda 
muuta.

Muudatusettepanek 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealuste lepingute sõlmimisel võivad 
võrgustiku sektori hankijad raamlepingu 
osapooleks oleva ettevõtjaga kirjalikult 
nõu pidada, paludes tal vajaduse korral 
oma pakkumust täiendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealuste lepingute sõlmimisel võivad 
võrgustiku sektori hankijad raamlepingu 
osapooleks oleva ettevõtjaga kirjalikult 
nõu pidada, paludes tal vajaduse korral 
oma pakkumust täiendada.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva läbivaatamise eesmärk oli lihtsustada menetlust ja luua rohkem õigusselgust, 
praegune säte on palju lihtsam (vt 2004/17/EÜ artikkel 14) ja pole esitatud põhjust, et seda 
muuta.

Muudatusettepanek 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 553
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Võrgustiku sektori hankijatel on 
võimalus lisada lepingu kehtivuse vältel 
raamlepingusse uusi ettevõtjaid, 
tingimusel et need ettevõtjad vastavad 
kõigile käesolevas artiklis sätestatud 
kriteeriumidele ja nende ettevõte ei 
eksisteerinud veel lepingu sõlmimise ajal.
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Võrgustiku sektori hankijatel on võimalus 
kõrvaldada lepingu kehtivusaja jooksul 
ettevõtjaid raamlepingust, kui ettevõtja on 
näidanud olulisi või püsivaid puudujääke 
lepingu kohaste mis tahes sisuliste nõuete 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tavapäraste ostude puhul, mis sellisel 
kujul, nagu neid üldiselt turul pakutakse ja 
rohkem või vähem standarditud 
kvaliteediga, vastavad võrgustiku sektori 
hankijate nõuetele, võivad võrgustiku 
sektori hankijad kasutada dünaamilist 
hankesüsteemi. Seda süsteemi ei saa 
kasutada teenuste ja komplekssete või 
mittestandarditud toodete ostmiseks. 
Dünaamiline hankesüsteem on täielikult 
elektrooniline protsess, mis on algusest 
lõpuni avatud kõigile valikukriteeriumidele 
vastavatele ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanke väljakuulutamise teates ära 
dünaamilise hankesüsteemi kasutusaja. 

6. Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanke väljakuulutamise teates ära 
dünaamilise hankesüsteemi kasutusaja.
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Nad teavitavad komisjoni kasutusaja mis 
tahes muutusest, kasutades järgmisi 
standardvorme:

Or. en

Muudatusettepanek 557
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 558
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 64 kohane lepingu sõlmimise 
teade, kui süsteemi kehtivus lõpetatakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 559
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

Võrgustiku sektori hankijad võivad ainult 
standarditud teenuste ja tarnete korral 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 113 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

Võrgustiku sektori hankijad võivad täiesti 
standardsete asjade tarnimise ja teenuste 
puhul kasutada elektroonilisi oksjoneid, 
mis põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

Or. de

Selgitus

Elektroonilised oksjonid võivad olla täiesti standardsete asjade tarnimise ja teenuste puhul 
otstarbekad, keeruliste hangete korral seevastu üldjuhul sobimatud või koguni kahjulikud.
Ehitushangete jaoks on need struktuuriliselt sobimatud.

Muudatusettepanek 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel. Elektroonilisi oksjoneid saab 
kasutada ainult üldkasutatavate kaupade 
ostmiseks, mis on turul üldiselt saadaval 
enam või vähem standarditud 
kvaliteediga. Elektroonilisi oksjoneid ei 
saa kasutada teenuste või komplekssete 
või mittestandarditud toodete ostmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

Võrgustiku sektori hankijad võivad üksnes 
standardsete kaupade ostmiseks kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute hindade, allapoole korrigeeritud 
hindade ja/või pakkumuste teatavate 
osadega seotud uue väärtuse esitamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 563
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 113 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad Võrgustiku sektori hankijad võivad 
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kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel. Elektroonilise oksjoni 
kohaldamisala on piiratud täiesti 
standardsete asjade tarnimise ja 
teenustega.

Or. de

Muudatusettepanek 564
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat artiklit ei kohaldata 
ehitustööde riigihankelepingute suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui leping sõlmitakse majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, lisatakse
kutsele asjaomase pakkumuse täieliku 
hindamise tulemus, mis saadi artikli 76 
lõike 5 esimeses lõigus viidatud osakaalude 
kasutamisega.

Kutsele lisatakse asjaomase pakkumuse 
täieliku hindamise tulemus, mis saadi 
artikli 76 lõike 5 esimeses lõigus viidatud 
osakaalude kasutamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad teenuste ja asjade 
hangete puhul ette näha elektrooniliste 
kataloogide kasutamise. Käesolevat artiklit 
ei kohaldata ehitustööde 
riigihankelepingute suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
võimaluse, et võrgustiku sektori hankijad 
ostavad ehitustöid, asju ja/või teenuseid 
keskselt hankijalt või keskse hankija 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus lubada võrgustiku sektori hankijatel kasutada keskse 
hankija teenuseid, kuid neid ei tohiks kohustada seda tegema. Keskne hankija on üks 
hankemeetodeid, mis viib nõudluse koondumiseni, mis võib olla ebasoodus VKEdele. Seega 
peaks liikmesriikidel lubama otsustada, kas arendada keskseid hankemeetodeid või mitte, 
sõltuvalt nende riiklikust poliitikast.

Muudatusettepanek 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus lubada avaliku sektori hankijatel kasutada teises 
liikmesriigis asutatud keskse hankija teenuseid, kuid neid ei tohiks kohustada seda tegema. 
Mõnes liikmesriigis võib komisjoni ettepaneku artikli 35 lõikes 2 ette nähtud võimalus 
põhjustada probleeme riiklikes õigusaktides (st avaliku sektori hankijatel võib olla võimatu 
olla teise liikmesriigi õigusnormide subjektiks, eelkõige seoses eeskirjadega, mis käsitlevad 
läbivaatamismenetlusi).

Muudatusettepanek 569
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 välja jäetud
Hangete tugiteenused
Hangete tugiteenuste osutajad valitakse 
kooskõlas käesoleva direktiivi kohaste 
hankemenetlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üks või mitu võrgustiku sektori hankijat 
võivad otsustada viia teatavad hanked läbi 
ühiselt.

1. Kaks või rohkem võrgustiku sektori 
hankijat võivad otsustada viia teatavad 
hanked läbi ühiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks võrgustiku sektori hankija viib 
üksi läbi kõik asjaomase hankemenetluse 
etapid alates hanke väljakuulutamise 
teate avaldamisest kuni sõlmitava(te) 
lepingu(te) täitmise lõpuni, on asjaomasel 
võrgustiku sektori hankijal ainuvastutus
käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 
täitmisel.

Kui hankemenetlust teostavad täies 
ulatuses ühiselt asjaomased võrgustiku
sektori hankijad, vastutavad nad ühiselt 
käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 
täitmise eest. Võrgustiku sektori hankijaid 
käsitatakse lepingu sõlmimise menetlust 
ühiselt teostavana, kui üks võrgustiku 
sektori hankija haldab menetlust nii enda 
nimel kui ka teise asjaomase võrgustiku 
sektori hankija nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hankemenetluse viivad läbi ja 
sõlmitavat lepingut täidavad mitu osalevat
võrgustiku sektori hankijat, vastutab aga
jätkuvalt igaüks neist käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmise eest seoses 
tema läbiviidavate etappidega.

Kui hankemenetluse ei vii täies ulatuses 
ühiselt läbi mitu asjaomast võrgustiku 
sektori hankijat, vastutab igaüks neist 
käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 
täitmise eest seoses tema läbiviidavate 
etappidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 573
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hankemenetluse viivad läbi ja 
sõlmitavat lepingut täidavad mitu osalevat 
võrgustiku sektori hankijat, vastutab aga 
jätkuvalt igaüks neist käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmise eest seoses 
tema läbiviidavate etappidega.

Kui hankemenetluse viivad läbi ja 
sõlmitavat lepingut täidavad mitu osalevat 
võrgustiku sektori hankijat, vastutab aga 
jätkuvalt igaüks neist käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmise eest seoses 
tema läbiviidavate etappidega. 
Liikmesriigid täpsustavad kooskõlas 
vastava riikliku õiguse ja ühenduse 
õigusega käesoleva artikli kohaldamise 
tingimused.

Or. it

Muudatusettepanek 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud
Eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijate ühine hange

1. Ilma et see piiraks I jaotise III peatüki 
2. jao 2. alajao (erisuhted) kohaldamist, 
võivad eri liikmesriikide võrgustiku 
sektori hankijad sõlmida ühiselt 
lepinguid, kasutades ühte käesolevas 
artiklis kirjeldatud viisidest.

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

3. Eri liikmesriikide mitu võrgustiku 
sektori hankijat võivad ühiselt lepingu 
sõlmida. Sel juhul sõlmivad osalevad 
võrgustiku sektori hankijad kokkuleppe, 
milles määratakse kindlaks:

(a) hankemenetluse suhtes kohaldatavad 
siseriiklikud eeskirjad;

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

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

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

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

(b) selle liikmesriigi siseriiklikke sätteid, 
kus ühine juriidiline isik oma tegevust 
teostab.

Seda kokkulepet võidakse kohaldada kas 
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tähtajatult, kui see on kindlaks määratud 
ühise juriidilise isiku asutamisaktiga, või 
teatud aja jooksul või teatud lepingute 
liikide suhtes või ühe või mitme sõlmitava 
lepingu suhtes.

5. Kui puudub kokkulepe riigihankeid 
käsitleva kohaldatava õiguse kohta, 
määratakse lepingu sõlmimist reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks järgmiste 
eeskirjade järgi:

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

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

i) kui see hõlmab ehitustööde lepingut, 
kohaldavad võrgustiku sektori hankijad 
selle liikmesriigi siseriiklikke sätteid, kus 
toimub enamik ehitustöödest;
ii) kui see hõlmab teenuste või asjade 
lepingut, kohaldavad võrgustiku sektori 
hankijad selle liikmesriigi siseriiklikke 
sätteid, kus enamik teenuseid osutatakse 
või enamik asju ostetakse;

(c) kui punkti a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad võrgustiku 
sektori hankijad selle võrgustiku sektori 
hankija siseriiklikke sätteid, kes kannab 
suurema osa kuludest.
6. Kui puudub lõike 4 kohane kokkulepe 
riigihankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse eri liikmesriikide 
mitme võrgustiku sektori hankija loodud 
ühise juriidilise isiku läbiviidava 
hankemenetluse suhtes kohaldatavad 
siseriiklikud eeskirjad kindlaks järgmiste 
eeskirjade järgi:

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

7. Üks või mitu võrgustiku sektori 
hankijat võivad sõlmida teises 
liikmesriigis asuva võrgustiku sektori 
hankija sõlmitud või temaga ühiselt 
sõlmitud raamlepingu raames 
üksiklepinguid, tingimusel et kõnealune 
raamleping sisaldab konkreetseid sätteid, 
millega võimaldatakse vastava(te)l 
võrgustiku sektori hankija(te)l sõlmida 
kõnealuseid üksiklepinguid.

8. Piiriüleste riigihangete puhul 
kohaldatakse lepingu sõlmimise otsuste 
suhtes kohaldatava siseriikliku õigusega 
ette nähtud tavapäraseid 
läbivaatamismehhanisme. 

9. Selleks et läbivaatamismehhanismid 
saaksid tõhusalt toimida, tagavad 
liikmesriigid nõukogu direktiivi 
92/13/EMÜ kohaste teises liikmesriigis 
asuvate järelevalveasutuste otsuste 
täieliku täitmise oma siseriikliku 
õiguskorra raames, kui sellised otsused 
hõlmavad nende territooriumil asuvaid 
võrgustiku sektori hankijaid, kes osalevad 
asjaomases piiriüleses 
riigihankemenetluses.

Or. en
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Muudatusettepanek 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks I jaotise III peatüki 2. 
jao 2. alajao (erisuhted) kohaldamist, 
võivad eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijad sõlmida ühiselt lepinguid, 
kasutades ühte käesolevas artiklis 
kirjeldatud viisidest.

1. Ilma et see piiraks I jaotise III peatüki 2.
jao 2. alajao (erisuhted) kohaldamist, 
võivad liikmesriigid näha ette, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad sõlmida 
ühiselt riigihankelepingud teise 
liikmesriigi võrgustiku sektori hankijatega 
juhul, kui
(a) riigihanke ühine sõlmimine on 
põhjendatud lepingu piiriülese olemuse 
tõttu
või
(b) riigihanget kaasrahastavad avaliku 
sektori hankijad eri liikmesriikidest
või
(c) riigihange on innovaatilise 
iseloomuga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus otsustada, kas avaliku sektori hankija võib sõlmida 
lepingu ühiselt teise liikmesriigi avaliku sektori hankijaga. Lisaks peaksid kehtima 
konkreetsed tingimused, mille korral võib sõlmida lepingu ühiselt teise liikmesriigi avaliku 
sektori hankijatega.

Muudatusettepanek 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eri liikmesriikide mitu võrgustiku sektori 
hankijat võivad ühiselt lepingu sõlmida. 
Sel juhul sõlmivad osalevad võrgustiku 
sektori hankijad kokkuleppe, milles 
määratakse kindlaks:

Lõikes 1 osutatud juhul sõlmivad osalevad 
võrgustiku sektori hankijad kokkuleppe, 
milles määratakse kindlaks:

Or. en

Muudatusettepanek 578
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 138 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Poolte õigus kohaldatava õiguse valimiseks tuleks siduda lepingu eriomaste tingimustega.

Muudatusettepanek 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui puudub kokkulepe riigihankeid 
käsitleva kohaldatava õiguse kohta, 
määratakse lepingu sõlmimist reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks järgmiste 
eeskirjade järgi:

välja jäetud

(a) kui hankemenetluse korraldab või 
seda haldab üks osalev võrgustiku sektori 
hankija teiste nimel, kohaldatakse 
kõnealuse võrgustiku sektori hankija 
liikmesriigi siseriiklikke sätteid;
(b) kui hankemenetlust ei korralda või 
seda ei halda üks osalev võrgustiku 
sektori hankija teiste nimel ning
i) kui see hõlmab ehitustööde lepingut, 
kohaldavad võrgustiku sektori hankijad 
selle liikmesriigi siseriiklikke sätteid, kus 
toimub enamik ehitustöödest;
ii) kui see hõlmab teenuste või asjade 
lepingut, kohaldavad võrgustiku sektori 
hankijad selle liikmesriigi siseriiklikke 
sätteid, kus enamik teenuseid osutatakse 
või enamik asju ostetakse;
(c) kui punkti a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad võrgustiku 
sektori hankijad selle võrgustiku sektori 
hankija siseriiklikke sätteid, kes kannab 
suurema osa kuludest.
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Or. en

Selgitus

Piisab sellest, et avaliku sektori hankijad lepivad kokku kohaldatavate riiklike hanke-
eeskirjade suhtes. Lõige 5 ei ole vajalik. Käesoleva lõike väljajätmine lihtsustab artiklit.

Muudatusettepanek 580
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui punkti a või b kohaselt ei ole 
võimalik kohaldatavat siseriiklikku õigust 
kindlaks määrata, kohaldavad võrgustiku 
sektori hankijad selle võrgustiku sektori 
hankija siseriiklikke sätteid, kes kannab 
suurema osa kuludest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui puudub lõike 4 kohane kokkulepe 
riigihankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse eri liikmesriikide 
mitme võrgustiku sektori hankija loodud 
ühise juriidilise isiku läbiviidava 
hankemenetluse suhtes kohaldatavad 
siseriiklikud eeskirjad kindlaks järgmiste 
eeskirjade järgi:

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Piisab sellest, et avaliku sektori hankijad lepivad kokku kohaldatavate riiklike hanke-
eeskirjade suhtes. Lõige 6 ei ole vajalik. Käesoleva lõike väljajätmine lihtsustab artiklit.

Muudatusettepanek 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Mitu võrgustiku sektori hankijat 
võivad hankida ehitustöid, asju ja/või 
teenuseid teises liikmesriigis asuvalt 
keskselt hankijalt või selle kaudu, kui 
need liikmesriigid nägid ette artikli 49 
lõikes 2 osutatud võimaluse ja kõik 
lõikes 1 osutatud tingimused on täidetud. 
Sel juhul sõlmivad pooled lepingu, milles 
määratletakse, milliseid riiklikke sätteid 
kohaldatakse hankemenetluse suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Üks või mitu võrgustiku sektori hankijat 
võivad sõlmida teises liikmesriigis asuva 
võrgustiku sektori hankija sõlmitud või 
temaga ühiselt sõlmitud raamlepingu 
raames üksiklepinguid, tingimusel et 
kõnealune raamleping sisaldab 
konkreetseid sätteid, millega 
võimaldatakse vastava(te)l võrgustiku 
sektori hankija(te)l sõlmida kõnealuseid 
üksiklepinguid.

7. Liikmesriigid võivad näha ette, et üks 
või mitu võrgustiku sektori hankijat võivad 
sõlmida teises liikmesriigis asuva 
võrgustiku sektori hankija sõlmitud või 
temaga ühiselt sõlmitud raamlepingu 
raames üksiklepinguid, tingimusel et 
kõnealune raamleping sisaldab 
konkreetseid sätteid, millega 
võimaldatakse vastava(te)l võrgustiku 
sektori hankija(te)l sõlmida kõnealuseid 
üksiklepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et läbivaatamismehhanismid 
saaksid tõhusalt toimida, tagavad 
liikmesriigid nõukogu direktiivi 
92/13/EMÜ kohaste teises liikmesriigis 
asuvate järelevalveasutuste otsuste 
täieliku täitmise oma siseriikliku 
õiguskorra raames, kui sellised otsused 
hõlmavad nende territooriumil asuvaid 
võrgustiku sektori hankijaid, kes osalevad 
asjaomases piiriüleses 
riigihankemenetluses.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline säte võib põhjustada probleeme praktikas. Ei ole selge, kuidas liikmesriigid peaksid 
tagama, et järelevalveasutuste (mis ei pruugi olla kohtuliku iseloomuga) otsuseid, mis on 
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tehtud teistes liikmesriikides, viiakse täiel määral täide nende riigisiseses õiguskorras.

Muudatusettepanek 585
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne hankemenetluse käivitamist võivad 
võrgustiku sektori hankijad viia läbi turu-
uuringuid, et hinnata turu struktuuri ja 
suutlikkust ning teavitada ettevõtjaid 
hankekavadest ja nõuetest.

Enne hankemenetluse käivitamist võivad 
võrgustiku sektori hankijad viia läbi turu-
uuringuid, et hinnata turu struktuuri ja 
suutlikkust ja/või teavitada ettevõtjaid 
hankekavadest ja nõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võivad võrgustiku sektori hankijad 
küsida nõu halduslikelt tugistruktuuridelt 
või kolmandatelt osapooltelt või 
turuosalistelt või kasutada nende 
nõuandeid, tingimusel et sellised 
nõuanded ei takista konkurentsi ning et 
nendega ei kaasne mittediskrimineerimise 
ja läbipaistvuse põhimõtete rikkumine.

Selleks võivad võrgustiku sektori hankijad 
küsida nõu halduslikelt tugistruktuuridelt 
või kolmandatelt osapooltelt või 
turuosalistelt või kasutada nende 
nõuandeid.

Or. en

Selgitus

Ülearune.

Muudatusettepanek 587
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine.

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
võrgustiku sektori hankija esitatud teabest 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine.

Or. fr

Selgitus

Pakkujad peavad lepingueelse nõuandemenetluse raames saama üksnes võrgustiku sektori 
hankija esitatud teavet ja mitte vahetatud teavet, mis hõlmab pakkumuse osi, mis 
diskrimineerib hankemenetluse ettevalmistamises osalevaid pakkujaid.

Muudatusettepanek 588
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 
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kohtlemise põhimõtte järgimine. kohtlemise põhimõtte järgimine. Avaliku 
sektori hankijaid kohustatakse kas 
(i) selgitama oma kutses konsulteerimises 
osaleda, millist teavet peetakse 
asjakohaseks ja mida seega võidakse 
jagada kõigi võimalike pakkujatega, või 
(ii) sätestama üksikasjalikult 
konsulteerimises osalejate õigused ja 
kättesaadavad menetlused, mis aitavad 
neil kaitsta konfidentsiaalset teavet.
Asjaomane taotleja või pakkuja jäetakse 
menetlusest kõrvale üksnes juhul, kui ei 
ole muid võimalusi tagamaks, et 
järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine.

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine. Avaliku 
sektori hankijad kas 
(i) selgitavad oma kutses konsulteerimises 
osaleda, millist teavet peetakse 
asjakohaseks ja mida seega võidakse 
jagada kõigi võimalike pakkujatega, või 
(ii) sätestavad üksikasjalikult 
konsulteerimises osalejate õigused ja 
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kättesaadavad menetlused, mis aitavad 
neil kaitsta konfidentsiaalset teavet.
Asjaomane taotleja või pakkuja jäetakse 
menetlusest kõrvale üksnes juhul, kui ei 
ole muid võimalusi tagamaks, et 
järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet.

Or. en

Selgitus

On võimalik, et praktiliselt on raske kindlaks teha ja kokku leppida iga juhtumi korral avaliku 
sektori hankijatega selles, mida kujutab endast „asjakohane teave”, mida tuleb jagada 
esialgsel turukonsulteerimisel, ja mida tuleks konfidentsiaalsena hoida. Lubada avaliku 
sektori hankijatel selgesti määratleda teave, mis võib muutuda jagamise puhul oluliseks, või 
menetlused, et kaitsta konfidentsiaalset teavet, toob eri osapooltele rohkem selgust ja kaitseb 
ettevõtjate huve.

Muudatusettepanek 590
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 määratletud tehnilised 
kirjeldused esitatakse hankedokumentides. 
Tehnilistes kirjeldustes määratakse 
kindlaks ehitustööde, teenuste või asjade 
nõutavad omadused.

Tehnilised kirjeldused esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilistes 
kirjeldustes määratakse kindlaks 
ehitustööde, teenuste või asjade nõutavad 
omadused ja tehnilised kirjeldused on
seotud lepingu reguleerimisesemega.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
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ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22.

ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22.

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikule tootmisprotsessile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktides 22, 22 a ja 
22 b.

Or. fr

Muudatusettepanek 593
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22.

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22, tingimusel et 
need on seotud lepingu 
reguleerimisesemega ja on 
proportsionaalsed lepingu maksumuse ja 
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eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Taotlejatelt ei saa nõuda, et nad tõestaksid asju, millele neil ei ole juurdepääsu, mille kohta 
neil ei ole pädevust või mille eest nad ei vastuta kogu tarneahela ulatuses. Neil põhjustel 
peavad tehnilised kirjeldused jääma rangelt seotuks lepingu reguleerimisesemega ja nõuded 
peavad olema vastavuses lepingu maksumuse ja eesmärkidega.

Muudatusettepanek 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a b ja c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22.

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22. Tehniliste 
kirjeldustena tuleks ka arvesse võtta:
a) sotsiaalsed tingimused, näiteks 
nõuetekohaste töötingimuste täitmine, 
tervisekaitse ja tööohutuse alased 
õigusnormid, kollektiivne 
läbirääkimisõigus, sooline 
võrdõiguslikkus (nt võrdne palk, töö- ja 
eraelu tasakaalustatus), sotsiaalne 
kaasatus, sealhulgas töövõimalused 
puudega, ebasoodsas olukorras olevatele 
või vähekaitstud töötajatele (nt 
pikaajalistele töötutele, romadele, 
rändajatele või noorematele ja eakamatele 
töötajatele), juurdepääs kohapeal 
pakutavale kutsekoolitusele, kasutajate 
kaasamine ja nõustamine,
b) sotsiaalsed kaalutlused seoses otseselt 
olelusringiga seotud sotsiaalsete 
väliskuludega, milleks on näiteks tootmise 
mõju ümbritsevale keskkonnale ja 
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läheduses asuvatele kogukondadele;
c) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimist käsitlevate lepingute 
puhul lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja 
kogemused.

Or. de

Muudatusettepanek 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a erandkorras 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Or. es

Muudatusettepanek 596
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu õigusaktiga võetakse vastu 
kohustuslikud ligipääsemise standardid, 
määratletakse tehnilistes kirjeldustes 
ligipääsukriteeriumid viitega sellele aktile.

Kui liidu õigusaktiga võetakse vastu 
kohustuslikud ligipääsemise standardid, 
määratletakse tehnilistes kirjeldustes 
ligipääsukriteeriumid puuetega inimestele 
või kõigile kasutajatele viitega sellele 
aktile.
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Or. en

Muudatusettepanek 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu õigusaktiga võetakse vastu 
kohustuslikud ligipääsemise standardid, 
määratletakse tehnilistes kirjeldustes 
ligipääsukriteeriumid viitega sellele aktile.

Kui liidu õigusaktiga võetakse vastu 
kohustuslikud ligipääsemise, keskkonna-
või sotsiaalsed standardid, määratletakse 
tehnilistes kirjeldustes ligipääsu-, 
keskkonnaalased või sotsiaalsed 
kriteeriumid viitega sellele aktile.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi hangete jaoks koostatakse tehnilised 
kirjeldused, et tagada, et lepingu aluseks 
olevad tooted, teenused ja ehitustööd 
vastavad andmekaitseõiguse nõuetele
isikuandmete töötlemise kavandamise ajal 
(lõimitud andmekaitse)

Or. en

Muudatusettepanek 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 147 – punkt 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, näiteks 
tervishoiu ja ohutusega töökohal, 
sotsiaalkindlustuse ja töötingimustega, 
nagu need on sätestatud ELi ja 
liikmesriikide õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingute ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud 
XIV lisas ning mida kohaldatakse 
ehitustöö või teenuse teostamise või asjade 
tarnimise kohas, selgelt sätestama 
tehnilistes kirjeldustes osana 
absoluutsetest nõuetest, mis kehtivad 
pakkumuse tegemisele riigihankes.

Or. de

Muudatusettepanek 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 601
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid ja sotsiaalseid 
näitajaid, tingimusel et parameetrid on 
piisavalt täpsed, et pakkujad saaksid teha 
kindlaks lepingu reguleerimiseseme ning et 
avaliku sektori hankijad saaksid lepingu 
sõlmida, ning kooskõlas nõuetega, mis on 
seotud tellitud ehitustööde, asjade ja 
teenuste olelusringi omadustega; 

Or. de

Muudatusettepanek 603
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 

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

turvalisuse näitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid teha kindlaks lepingu 
reguleerimiseseme ning et võrgustiku 
sektori hankijad saaksid lepingu sõlmida;

Or. fr

Selgitus

Pakkumuse tehnilised kirjeldused peavad hõlmama seotud riskide ja vastutuse tõttu ka 
turvalisusega seotud näitajaid.

Muudatusettepanek 604
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
viidates tähtsuse järjekorras: Euroopa 
standardeid ülevõtvatele riiklikele 
standarditele, Euroopa tehnilisele
hinnangule, ühtsetele tehnilistele 
kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele lisatakse märge „või 
sellega samaväärne”;

Or. en

Muudatusettepanek 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja 
viidates tähtsuse järjekorras, ilma 
arendusmeetodi alusel diskrimineerimata: 
Euroopa standardeid ülevõtvatele riiklikele 
standarditele, Euroopa tehnilistele 
tunnustustele, ühtsetele tehnilistele 
kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele lisatakse märge „või 
sellega samaväärne”;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kirjeldused peaksid olema mittediskrimineerivad ja tehnoloogiliselt neutraalsed. 
Neid aluspõhimõtteid tuleks võrdselt kohaldada standardite ja kirjelduste kasutamise suhtes 
hangete puhul. Mittediskrimineerivad, tehnoloogiliselt neutraalsed kirjeldused nõuavad, et 
ettevõtjad konkureeriks, et luua parimaid lahendusi, mis innustab innovatsiooni ja 
majanduskasvu. Tehnoloogiline neutraalsus tagab ka, et ametiasutused saavad valida 
võimalikult laia toodete ja teenuste valiku vahel, edendades parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek 606
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või 

4. Kui lepingu reguleerimisese seda 
õigustab, siis võidakse tehnilistes 
kirjeldustes viidata konkreetsele margile 
või allikale või konkreetsele protsessile, 
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kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile, 
millega soodustataks teatavaid ettevõtjaid 
või tooteid või välistataks teised. 
Erandkorras lubatakse sellist viitamist, 
kui lepingu reguleerimiseset ei ole lõike 3 
kohaselt võimalik piisavalt täpselt ja 
arusaadavalt kirjeldada. Sellistele 
viidetele lisatakse märge „või sellega 
samaväärne”.

mis iseloomustab tooteid või teenuseid,
või kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele 
või konkreetsele päritolule või 
tootmisviisile. Sellistele viidetele lisatakse 
märge „või sellega samaväärne”.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei 
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei 
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile, 
millega soodustataks teatavaid ettevõtjaid 
või tooteid või välistataks teised. 
Erandkorras lubatakse sellist viitamist, kui 
lepingu reguleerimiseset ei ole lõike 3 
kohaselt võimalik piisavalt täpselt ja 
arusaadavalt kirjeldada. Sellistele viidetele 
lisatakse märge „või sellega samaväärne”.

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei 
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei 
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või arengule 
või ärimudelile või meetodile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile
või tootmise asupaigale, sest iga selline 
viide soodustaks teatavaid ettevõtjaid või 
tooteid või välistataks teised. Erandkorras 
lubatakse sellist viitamist, kui lepingu 
reguleerimiseset ei ole lõike 3 kohaselt 
võimalik piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada. Sellistele viidetele lisatakse 
süstemaatiliselt märge „või sellega 
samaväärne”.

Or. en

Selgitus

Et edendada innovatsiooni ja majanduskasvu, on oluline, et kõik pakkujad konkureerivad 
võrdsetel alustel. Diskrimineerimist, sealhulgas tehnoloogia või tootmise asukoha alusel, võib 
lubada ainult erakordsetel asjaoludel. Iga eelistus, kas teatavate tehnoloogiate, ärimudelite, 
müüjate või toote päritolu suhtes, lämmatab innovatsiooni ja konkurentsi, mille tulemusel ei 
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saa avaliku sektori asutused valida lahendusi, mis vastavad kõige paremini vastava hanke 
vajadustele.

Muudatusettepanek 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile,
millega soodustataks teatavaid ettevõtjaid 
või tooteid või välistataks teised. 
Erandkorras lubatakse sellist viitamist, 
kui lepingu reguleerimiseset ei ole lõike 3 
kohaselt võimalik piisavalt täpselt ja 
arusaadavalt kirjeldada. Sellistele 
viidetele lisatakse märge „või sellega 
samaväärne”.

4. Erandjuhul ja ainult siis, kui lepingu 
reguleerimisese seda õigustab, võidakse 
tehnilistes kirjeldustes viidata konkreetsele 
margile või allikale või konkreetsele 
protsessile, tüüpidele või konkreetsele 
päritolule või tootmisviisile. Sellistele 
viidetele lisatakse märge „või sellega 
samaväärne”.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei 
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei 
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile, 
millega soodustataks teatavaid ettevõtjaid
või tooteid või välistataks teised. 

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei 
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei 
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile, 
millega soodustataks teatavaid ettevõtjaid 
või tooteid või välistataks teised.
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Erandkorras lubatakse sellist viitamist, kui 
lepingu reguleerimiseset ei ole lõike 3 
kohaselt võimalik piisavalt täpselt ja 
arusaadavalt kirjeldada. Sellistele viidetele 
lisatakse märge „või sellega samaväärne”.

Erandkorras lubatakse sellist viitamist:
a) kui lepingu reguleerimiseset ei ole 
lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt täpselt 
ja arusaadavalt kirjeldada. Sellistele 
viidetele lisatakse märge „või sellega 
samaväärne”;
b) kui lepingu reguleerimisese seda 
õigustab ja kui selles mainitakse tootmis-
või protsessi asukohta Euroopa Liidu 
territooriumil või sellele viidatakse.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 610
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui võrgustiku sektori hankija kasutab 
lõike 3 punktis b osutatud kirjeldustele 
viitamise võimalust, ei lükka ta pakkumust 
tagasi põhjusel, et pakutavad ehitustööd, 
asjad või teenused ei vasta tema poolt 
viidatud kirjeldustele, kui pakkuja tõendab 
oma pakkumuses mis tahes asjakohasel 
viisil ja sh kasutades artikli 56 kohaseid 
tõendusmaterjale, et tema pakutavad 
lahendused rahuldavad tehnilistes 
kirjeldustes määratletud nõudeid 
samaväärsel viisil.

5. Kui võrgustiku sektori hankija kasutab 
lõike 3 punktis b osutatud kirjeldustele 
viitamise võimalust, ei lükka ta pakkumust 
tagasi põhjusel, et pakutavad ehitustööd, 
asjad või teenused ei vasta tema poolt 
viidatud kirjeldustele, kui pakkuja tõendab 
oma pakkumuses asjakohasel viisil ja sh 
kasutades artikli 56 kohaseid 
tõendusmaterjale, et tema pakutavad 
lahendused rahuldavad tehnilistes 
kirjeldustes määratletud nõudeid 
samaväärsel viisil.

Or. en
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Muudatusettepanek 611
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma pakkumuses tõendab pakkuja mis
tahes asjakohasel viisil, sealhulgas artiklis 
56 osutatud vahendeid kasutades, et 
standardile vastavad asjad, teenus või 
ehitustöö vastavad võrgustiku sektori 
hankija ette nähtud kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele.

Oma pakkumuses tõendab pakkuja 
asjakohasel viisil, sealhulgas artiklis 56 
osutatud vahendeid kasutades, et 
standardile vastavad asjad, teenus või 
ehitustöö vastavad võrgustiku sektori 
hankija ette nähtud kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad suutma 
kontrollida ja jälgida, et nõuded on 
täidetud nii pakkumismenetluse jooksul 
kui ka lepingu täitmise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võrgustiku sektori hankijad määravad Kui võrgustiku sektori hankijad määravad 
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kindlaks artikli 54 lõike 3 punkti a 
kohased ehitustööde, teenuse või asjade
kasutusomadused või funktsionaalsed
nõuded seoses keskkonnanäitajate või 
ühiskondlike näitajate või muude 
näitajatega, võivad nad nõuda, et 
kõnealustel ehitustöödel, asjadel või 
teenustel on konkreetne märgis, 
tingimusel et järgmised tingimused on 
täidetud:

kindlaks tehnilised kirjeldused,
pakkumuste hindamise kriteeriumid, 
kasutusomadused või lepingu täitmise 
klauslid, keskkonna-, ühiskondlikud või
muud nõuded või kriteeriumid, võivad nad 
nõuda konkreetset märgist kui tõendit, et
kõnealused ehitustööd, teenused või asjad
vastavad sellistele nõuetele või 
kriteeriumidele, tingimusel et järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 614
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) nõuded, mis tuleb täita, et omandada 
märgis, hõlmavad üksnes lepingu 
reguleerimisesemega seotud kriteeriume
ning need sobivad lepingu esemeks olevate 
ehitustööde, asjade või teenuste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 615
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 616
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) nõuded, mis tuleb täita, et omandada
märgis, põhinevad objektiivselt 
kontrollitavatel mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel;

Or. en

Muudatusettepanek 617
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles on oluline 
roll kõigil asjaomastel sidusrühmadel, sh 
tarbijad, tootjad, ametiühingud, turustajad 
ja keskkonna- ning ühiskondlikud 
organisatsioonid. Valitsusasutused võivad 
osaleda, kuid see ei ole kohustuslik;

Or. en

Muudatusettepanek 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad 
osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad, keskkonna- ja ühiskondlikud 
organisatsioonid ning

Or. es

Muudatusettepanek 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 621
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) märgise kriteeriumid kehtestab märgist 
taotlevast ettevõtjast sõltumatu kolmas 
osapool.

(e) kriteeriumid, mis tuleb täita, et 
omandada märgis, kehtestab märgist 
taotlevast ettevõtjast sõltumatu kolmas 
osapool.

Or. en

Muudatusettepanek 622
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Võrgustiku sektori hankijad aktsepteerivad 
selliste nõuete tõendamise teisi kohaseid 
vahendeid, mis võivad hõlmata tootja 
koostatud tehnilist toimikut, kui 
asjaomasel ettevõtjal ei ole juurdepääsu 
märgisele või puudub võimalus seda 
asjaomase tähtaja jooksul omandada, 
tingimusel et juurdepääsu puudumine ei 
ole omistatav asjaomasele ettevõtjale. Et 
mitte diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse, tuleb teatava märgisega 
samaväärsuse tõendamise koorem asetada 
pakkuja õlule, kelle väitel on tema tõendid 
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samaväärsed.

Or. en

Selgitus

Et mitte diskrimineerida pakkujaid, kes investeerivad aega ja raha sertifikaatidesse või 
katsearuannetesse, tuleb teatava märgisega samaväärsuse tõendamise koorem asetada 
pakkuja õlule, kelle väitel on tema tõendid samaväärsed.

Muudatusettepanek 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali. Soositakse või 
ülimuslikuks peetakse neid märgiseid, 
tehnilisi toimikuid või muid tõendeid, 
mille koostamises, sertifitseerimises või 
kontrollimises on osalenud 
valitsusorganid, keskkonna- või 
ühiskondlikud organisatsioonid.

Or. es

Muudatusettepanek 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele.
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid või samadel 
hindamiskriteeriumidel ja 
mõõtmismeetoditel põhinevaid märgiseid, 
mis vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Or. it

Muudatusettepanek 626
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2



AM\909613ET.doc 111/171 PE492.862v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele. 
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Võrgustiku sektori hankijate poolse 
konkreetse märgise nõudega ei tohiks 
diskrimineerida pakkujaid 
hankemenetluse raames.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 627
Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõutava märgisega seotud samaväärsuse 
tõendid jäävad pakkujale.

Or. fr

Muudatusettepanek 628
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad nõuda, 
et ettevõtjad esitaksid tunnustatud organi 
katsearuande või sellise organi väljastatud 
tõendi tõendusmaterjalina tehnilistele
kirjeldustele vastavuse kohta.

Võrgustiku sektori hankijad võivad nõuda, 
et ettevõtjad esitaksid tunnustatud organi 
katsearuande või sellise organi väljastatud 
tõendi tõendusmaterjalina tehnilistes
kirjeldustes sätestatud nõuetele või 
kriteeriumidele, pakkumuste hindamise 
kriteeriumidele või lepingu täitmise 
klauslitele vastavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 629
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võrgustiku sektori hankijad nõuavad 
tunnustatud organite koostatud tõendite 
esitamist tõendamaks vastavust 
konkreetsele tehnilisele kirjeldusele, 
aktsepteerivad hankijad ka samaväärsete 
muude tunnustatud organite tõendeid.

Kui võrgustiku sektori hankijad nõuavad 
konkreetse hindamisorgani koostatud 
tõendite esitamist, aktsepteerivad hankijad 
ka samaväärsete muude tunnustatud 
organite tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nad aktsepteerivad muid kui lõikes 1 
osutatud asjakohaseid tõendusmaterjale, 
näiteks tootja tehnilist toimikut, kui 

välja jäetud
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asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
lõike 1 kohastele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nad aktsepteerivad muid kui lõikes 1 
osutatud asjakohaseid tõendusmaterjale, 
näiteks tootja tehnilist toimikut, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
lõike 1 kohastele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

2. Nad aktsepteerivad muid kui lõikes 1 
osutatud asjakohaseid tõendusmaterjale, 
näiteks tootja tehnilist toimikut, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
lõike 1 kohastele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida, 
tingimusel et juurdepääsu puudumine ei 
ole omistatav asjaomasele ettevõttele. Et 
aga mitte diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse või katsearuannetesse, 
tuleb teatava märgisega samaväärsuse 
tõendamise koorem asetada pakkuja 
õlule, kelle väitel on tema tõendid 
samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teevad taotluse korral 
teistele liikmesriikidele kättesaadavaks mis 

4. Liikmesriigid teevad taotluse korral 
teistele liikmesriikidele kättesaadavaks mis 
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tahes teabe, mis on seotud artikli 54 lõike 
6, artikli 55 ning käesoleva artikli lõigete 1, 
2 ja 3 kohaselt esitatud tõendusmaterjali ja 
dokumentidega, et tõendada tehnilistele 
nõuetele vastavust. Asukohaliikmesriigi 
pädevad asutused esitavad sellise teabe 
vastavalt artiklile 96.

tahes teabe, mis on seotud artikli 54 lõike 
6, artikli 55 ning käesoleva artikli lõigete 1, 
2 ja 3 kohaselt esitatud tõendusmaterjali ja 
dokumentidega. Ettevõtja 
asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
esitavad sellise teabe vastavalt artiklile 96.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingu sõlmimisest huvitatud 
ettevõtjate taotlusel teevad võrgustiku 
sektori hankijad neile kättesaadavaks 
tehnilised kirjeldused, millele nende 
asjade, ehitustööde või teenuste 
hankelepingutes korrapäraselt viidatakse, 
või tehnilised kirjeldused, mida nad 
kavatsevad kohaldada selliste lepingute 
suhtes, mille puhul hange kuulutatakse 
välja perioodilise eelteatega. Kõnealused 
kirjeldused tehakse elektrooniliste 
vahendite abil kättesaadavaks, võimaldades 
piiramatut ja täielikku otsest tasuta 
juurdepääsu.

1. Lepingu sõlmimisest huvitatud 
ettevõtjate taotlusel teevad võrgustiku 
sektori hankijad neile kättesaadavaks 
tehnilised kirjeldused, pakkumuste 
hindamise kriteeriumid ja lepingu 
täitmise klauslid, millele nende asjade, 
ehitustööde või teenuste hankelepingutes 
korrapäraselt viidatakse, või tehnilised 
kirjeldused, mida nad kavatsevad 
kohaldada selliste lepingute suhtes, mille 
puhul hange kuulutatakse välja perioodilise 
eelteatega. Kõnealused kirjeldused tehakse 
elektrooniliste vahendite abil 
kättesaadavaks, võimaldades täielikku 
otsest tasuta juurdepääsu. Avaliku sektori 
hankijad võivad teatavatel asjaoludel 
küsida nime, aadressi ja teisi vahendeid, 
et tuvastada pakkuja.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kõnealused tehnilised kirjeldused 
põhinevad elektrooniliste vahendite abil 
kättesaadavatel dokumentidel, mis tehakse 
huvitatud ettevõtjatele kättesaadavaks, 
võimaldades piiramatut ja täielikku otsest 
tasuta juurdepääsu, piisab viite lisamisest 
kõnealustele dokumentidele.

2. Kui kõnealused tehnilised kirjeldused 
põhinevad elektrooniliste vahendite abil 
kättesaadavatel dokumentidel, mis tehakse 
huvitatud ettevõtjatele kättesaadavaks, 
võimaldades täielikku otsest tasuta 
juurdepääsu, piisab viite lisamisest 
kõnealustele dokumentidele.

Or. en

Selgitus

Vaja võib olla tõendada näiteks pakkuja andmeid (nimi, aadress jne).

Muudatusettepanek 635
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse 
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

Võrgustiku sektori hankijad võtavad
arvesse pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele, sel määral, mil nad on 
seotud lepingu esemega.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
arvesse võtta pakkuja esitatud

Pakkujad võivad esitada põhiettepanekule
alternatiivseid lahendusi.
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alternatiivseid lahendusi, mis vastavad 
võrgustiku sektori hankijate 
kindlaksmääratud miinimumnõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 637
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse 
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud
miinimumnõuetele.

Võrgustiku sektori hankijad lubavad 
põhimõtteliselt pakkujatel esitada 
alternatiivseid lahendusi. Kui võrgustiku 
sektori hankijad ei soovi lubada 
alternatiivsete lahenduste esitamist, 
näitavad nad seda hanketeates või eelteate 
kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Ilma sellise näitamiseta 
lubatakse alternatiivseid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse 
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

Võrgustiku sektori hankijad võivad keelata 
pakkujatel esitada alternatiivseid 
lahendusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 639
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse 
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

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

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse 
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära 
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed 
nõuded nende esitamise kohta. Kui 
alternatiivsete lahenduste esitamine on 
lubatud, tagavad nad ka, et pakkumuste 
hindamiseks kasutatavaid kriteeriume on 
võimalik edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate 
alternatiivsete lahenduste suhtes ja ka 
selliste nõuetele vastavate pakkumuste 
suhtes, mis ei ole alternatiivsed 
lahendused.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 641
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära 
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed nõuded 
nende esitamise kohta. Kui alternatiivsete 
lahenduste esitamine on lubatud, tagavad 
nad ka, et pakkumuste hindamiseks 
kasutatavaid kriteeriume on võimalik 
edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate 
alternatiivsete lahenduste suhtes ja ka 
selliste nõuetele vastavate pakkumuste 
suhtes, mis ei ole alternatiivsed 
lahendused.

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära 
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed nõuded 
nende esitamise kohta. Alternatiivseid 
lahendusi ei lükata tagasi ilma sellise 
näitamiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed nõuded 
nende esitamise kohta. Kui alternatiivsete 

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära alternatiivsetele 
lahendustele esitatavad miinimumnõuded 
ning konkreetsed nõuded nende esitamise 
kohta. Võrgustiku sektori hankijad
tagavad ka, et pakkumuste hindamiseks 
kasutatavaid kriteeriume on võimalik 
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lahenduste esitamine on lubatud, tagavad 
nad ka, et pakkumuste hindamiseks 
kasutatavaid kriteeriume on võimalik 
edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate alternatiivsete 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei ole 
alternatiivsed lahendused.

edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate alternatiivsete 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei ole 
alternatiivsed lahendused.

Or. fr

Muudatusettepanek 643
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed 
nõuded nende esitamise kohta. Kui 
alternatiivsete lahenduste esitamine on 
lubatud, tagavad nad ka, et pakkumuste 
hindamiseks kasutatavaid kriteeriume on 
võimalik edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate alternatiivsete 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei ole 
alternatiivsed lahendused.

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad keelavad
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte. Sellise näitamata jätmise korral on 
alternatiivsete lahenduste esitamine 
lubatud.

Kui alternatiivsete lahenduste esitamine ei 
ole keelatud, siis täpsustavad võrgustiku 
sektori hankijad alternatiivsetele 
lahendustele esitatavaid 
miinimumnõudeid ning konkreetseid 
nõudeid nende esitamise kohta.
Võrgustiku sektori hankijad tagavad ka, et 
pakkumuste hindamiseks kasutatavaid 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
alternatiivsete lahenduste suhtes ja ka 
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selliste nõuetele vastavate pakkumuste 
suhtes, mis ei ole alternatiivsed 
lahendused.

Or. fr

Muudatusettepanek 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubanud võrgustiku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi üksnes 
seetõttu, et selle valimine tooks kaasa 
teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 645
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubanud võrgustiku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi üksnes 
seetõttu, et selle valimine tooks kaasa 
teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka
võrgustiku sektori hankijad alternatiivset 
lahendust tagasi üksnes seetõttu, et selle 
valimine tooks kaasa teenuste 
hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.
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hankelepingu asemel.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed lahendused on üks parimaid vahendeid innovatiivsete toodete ja 
tootmismeetodite ergutamiseks; nende kasutamist tuleks julgustada, mitte takistada.

Muudatusettepanek 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubanud võrgustiku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi üksnes 
seetõttu, et selle valimine tooks kaasa 
teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
võrgustiku sektori hankijad alternatiivset 
lahendust tagasi üksnes seetõttu, et selle 
valimine tooks kaasa teenuste 
hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 647
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka
alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubanud võrgustiku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi üksnes 
seetõttu, et selle valimine tooks kaasa 

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei või
alternatiivsete lahenduste esitamist 
mittekeelanud võrgustiku sektori hankijad 
lükata alternatiivset lahendust tagasi 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
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teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Et lihtsustada VKEde suuremat 
juurdepääsu riigihangetele, võib 
riigihankeid omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7. Lepingute 
jaoks, mille maksumus on 1 000 000 eurot 
või rohkem, esitavad avaliku sektori 
hankijad selgituse, miks lepingut osadeks 
ei jagata, hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Saavutamaks tihedamat konkurentsi, viib 
võrgustiku sektori hankija hanke läbi 
osadena, välja arvatud juhul, kui hangitav 
ese ei võimalda osade eristamist. Kui 
lepingut ei saa osadeks jaotada, sest 
lepingu ese muudab jaotamise asjaomaste 
teenuste olemuse tõttu võimatuks, esitab 
avaliku sektori hankija hanketeates või 
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huvi kinnitamise ettepanekus selle 
põhjuste kohta konkreetse selgituse.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Lepinguid võib jaotada osadeks. 

Or. fr

Muudatusettepanek 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Lepinguid võib omakorda jaotada osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Or. en

Selgitus

Paistab piisavat sellest, et kohustada avaliku sektori hankijaid teavitama hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus oma otsusest mitte jaotada lepingut osadeks. Avaliku sektori 
hankijaid ei tuleks kohustada esitama konkreetseid selgitusi selle põhjuste kohta. Ei ole selge, 
mis oleks sellise nõude lisandväärtus. Teise lõigu sõnastust on kohandatud selguse eesmärgil.
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Muudatusettepanek 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Artiklis 12 kindlaksmääratud piirmääraga 
võrdse või sellest suurema väärtusega 
hangete puhul selgitab hankija 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus eraldi oma põhjendusi, miks 
ta otsustab jagada või mitte jagada hanget 
osadeks. Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Or. it

Muudatusettepanek 653
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või kui hanke väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, 
kas pakkumused peavad piirduma üksnes 
ühe või mitme osaga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 654
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või kui hanke väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, 
kas pakkumused peavad piirduma üksnes 
ühe või mitme osaga.

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus, kas leping on piiratud üksnes 
ühe või mitme osaga. Nad võivad osade 
arvu vabalt valida, võttes arvesse 
nõutavate teenuste tehnilisi näitajaid, 
asjaomase majandussektori struktuuri ja 
vajaduse korral teatavate kutsealade 
suhtes kohaldatavaid eeskirju.

Or. fr

Muudatusettepanek 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad märgivad
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või kui hanke väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, kas 
pakkumused peavad piirduma üksnes ühe
või mitme osaga.

Kui võrgustiku sektori hankija piirab 
pakkumise võimalust ühe või mitme 
osaga, märgib ta seda hanketeates, huvi 
kinnitamise ettepanekus või kui hanke 
väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, või 
hankedokumentides.

Or. en

Selgitus

Paistab piisavat sellest, et kohustada avaliku sektori hankijaid teavitama hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus oma otsusest mitte jaotada lepingut osadeks. Avaliku sektori 
hankijaid ei tuleks kohustada esitama konkreetseid selgitusi selle põhjuste kohta. Ei ole selge, 
mis oleks sellise nõude lisandväärtus. Teise lõigu sõnastust on kohandatud selguse eesmärgil.
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Muudatusettepanek 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hanke-eeskirjade lihtsustamine.

Muudatusettepanek 657
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad võivad isegi 
juhul, kui on märgitud võimalus esitada 
pakkumus kõigi osade kohta, piirata ühe 
pakkkujaga sõlmitava lepingu osade arvu, 
tingimusel et hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus on märgitud 
maksimaalne arv. Võrgustiku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 

2. Taotlejad ei või esitada erinevaid 
pakkumusi vastavalt võimalikule lepingu 
osade arvule. Võrgustiku sektori hankijad 
piiravad ühe pakkujaga sõlmitava lepingu 
osade arvu, tingimusel et hanketeates või 
huvi kinnitamise ettepanekus on märgitud 
maksimaalne arv. Võrgustiku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 



AM\909613ET.doc 127/171 PE492.862v02-00

ET

kindlaks ja märgivad ära eri osade suhtes 
sõlmitava lepingu objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid või 
eeskirjad, kui pakkumuste hindamiseks 
kasutatavate kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel sõlmitaks ühe pakkujaga leping 
maksimaalset arvu ületavate osade suhtes.

kindlaks ja märgivad ära eri osade suhtes 
sõlmitava lepingu objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid või 
eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad 
võrgustiku sektori hankijad ette näha, et 
nad sõlmivad kas ühe lepingu iga üksiku 
osa suhtes või nad sõlmivad väiksema 
arvu lepinguid, mis hõlmavat mitut osa 
või kõiki osasid.

välja jäetud

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.
Võrgustiku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 76 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 76 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on asjaomase lepinguga 
hõlmatud kõigi osade puhul paremini 
täidetud. Võrgustiku sektori hankijad 
määravad hankedokumentides kindlaks 
kõnealuse võrdluse tegemise meetodid. 
Sellised meetodid peavad olema 
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läbipaistvad, objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Hanke-eeskirjade lihtsustamine.

Muudatusettepanek 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad 
võrgustiku sektori hankijad ette näha, et 
nad sõlmivad kas ühe lepingu iga üksiku 
osa suhtes või nad sõlmivad väiksema 
arvu lepinguid, mis hõlmavat mitut osa 
või kõiki osasid. 

välja jäetud

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.
Võrgustiku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 76 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 76 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on asjaomase lepinguga 
hõlmatud kõigi osade puhul paremini 
täidetud. Võrgustiku sektori hankijad 
määravad hankedokumentides kindlaks 
kõnealuse võrdluse tegemise meetodid. 
Sellised meetodid peavad olema 
läbipaistvad, objektiivsed ja 
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mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõige võib viia eesmärgi võimaldada VKEdele paremat juurdepääsu riigihangetele 
vastupidise tulemuseni, sest see võib viia hangete koondumiseni, jättes seega VKEd välja.

Muudatusettepanek 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad 
võrgustiku sektori hankijad ette näha, et 
nad sõlmivad kas ühe lepingu iga üksiku 
osa suhtes või nad sõlmivad väiksema 
arvu lepinguid, mis hõlmavat mitut osa 
või kõiki osasid. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 662
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 76 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 76 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on asjaomase lepinguga 
hõlmatud kõigi osade puhul paremini 
täidetud. Võrgustiku sektori hankijad 
määravad hankedokumentides kindlaks 
kõnealuse võrdluse tegemise meetodid. 
Sellised meetodid peavad olema 
läbipaistvad, objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 76 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 76 

välja jäetud
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kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on asjaomase lepinguga 
hõlmatud kõigi osade puhul paremini 
täidetud. Võrgustiku sektori hankijad 
määravad hankedokumentides kindlaks 
kõnealuse võrdluse tegemise meetodid. 
Sellised meetodid peavad olema 
läbipaistvad, objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda, et kõik töövõtjad kooskõlastavad 
tegevuse ettevõtjaga, kellega on sõlmitud 
leping projekti üldist kooskõlastamist 
hõlmava osa või asjakohaste osade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lepingu maksumuse määravad just hangitud kaupade, ehitustööde või teenuste olemus ja 
ulatus. Miks lepingu väärtus üle 500 000 euro on endastmõistetav vastavalt lepingu esemele. 
Seetõttu on tarbetu halduskoormus ja liialdatud kohustus nõuda, et avaliku sektori hankijad 
selgitaksid ja esitaksid põhjused igas suuremas lepingus, miks lepingu maksumus on üle 500 
000 euro ja ei ole liigendatud.

Muudatusettepanek 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda, et kõik töövõtjad kooskõlastavad 
tegevuse ettevõtjaga, kellega on sõlmitud 
leping projekti üldist kooskõlastamist 
hõlmava osa või asjakohaste osade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hanke-eeskirjade lihtsustamine.

Muudatusettepanek 666
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) see sisaldab ettevõtja andmeid 
nõuete rikkumise registris, nagu on 
sätestatud artiklis 92 a.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahe kuu jooksul alates lepingu või 
raamlepingu sõlmimisest saadavad 
võrgustiku sektori hankijad lepingu 
sõlmimise teate hankemenetluse tulemuste 
kohta.

Hiljemalt 14 päeva pärast lepingu või 
raamlepingu sõlmimist saadavad 
võrgustiku sektori hankijad lepingu 
sõlmimise teate hankemenetluse tulemuste 
kohta.

Or. en



AM\909613ET.doc 133/171 PE492.862v02-00

ET

Selgitus

TED andmed ei ole usaldusväärsed, sest avaliku sektori hankijad unustavad sageli saata 
lepingu sõlmimise teate. Tähtaja lühendamisega muudetakse andmete kogumise sammas 
tõhusamaks. Lisaks on lepingu sõlmimise teated sageli mittetäielikud või mittesidusad ja 
tegelikkuses ei pöördu komisjon avaliku sektori hankijate poole selgituse saamiseks. Seetõttu 
oleks kasulik kehtestada komisjoni selge kohustus kontrollida andmeid täielikkuse ja 
arusaadavuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVII B lisas loetletud teenustega seotud 
riigihankelepingute puhul märgivad 
avaliku sektori hankijad teates, kas nad 
on selle avaldamisega nõus. Selliste 
teenuste hankelepingute puhul kehtestab 
komisjon eeskirjad statistiliste aruannete 
koostamiseks teadete põhjal ja nende 
aruannete avaldamiseks kooskõlas 
artiklis 100 sätestatud menetlusega.

Or. en

Selgitus

Seotud A- ja B-teenuste eristamise taastamisega.

Muudatusettepanek 669
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetäieliku või mittesidusa lepingu 
sõlmimise teate korral võtab komisjon 
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ühendust avaliku sektori hankijaga, et 
saavutada lepingu sõlmimise teate 
täiendamine või selgitamine.

Or. en

Selgitus

TED andmed ei ole usaldusväärsed, sest avaliku sektori hankijad unustavad sageli saata 
lepingu sõlmimise teate. Tähtaja lühendamisega muudetakse andmete kogumise sammas 
tõhusamaks. Lisaks on lepingu sõlmimise teated sageli mittetäielikud või mittesidusad ja 
tegelikkuses ei pöördu komisjon avaliku sektori hankijate poole selgituse saamiseks. Seetõttu 
oleks kasulik kehtestada komisjoni selge kohustus kontrollida andmeid täielikkuse ja 
arusaadavuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 670
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 39 lõike 2 kohased hanke 
väljakuulutamise teated avaldatakse täies 
ulatuses liidu ühes ametlikus keeles, mille 
valib asjaomane võrgustiku sektori hankija. 
Kõnealuses keeles olev tekst on ainuke 
autentne tekst. Iga teate oluliste elementide 
kokkuvõte avaldatakse teistes ametlikes 
keeltes.

3. Artikli 39 lõike 2 kohased hanke 
väljakuulutamise teated avaldatakse täies 
ulatuses liidu ühes ametlikus keeles, mille 
valib asjaomane võrgustiku sektori hankija. 
Kõnealuses keeles olev tekst on ainuke 
autentne tekst. Iga teate oluliste elementide 
kokkuvõte avaldatakse vähemalt veel ühes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles hankija 
valikul.

Or. it

Muudatusettepanek 671
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 39 lõike 2 kohased hanke 3. Artikli 39 lõike 2 kohased hanke 
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väljakuulutamise teated avaldatakse täies 
ulatuses liidu ühes ametlikus keeles, mille 
valib asjaomane võrgustiku sektori hankija. 
Kõnealuses keeles olev tekst on ainuke 
autentne tekst. Iga teate oluliste elementide 
kokkuvõte avaldatakse teistes ametlikes 
keeltes.

väljakuulutamise teated avaldatakse täies 
ulatuses liidu ühes ametlikus keeles, mille 
valib asjaomane võrgustiku sektori hankija. 
Kõnealuses keeles olev tekst on ainuke 
autentne tekst. Iga teate oluliste elementide 
kokkuvõte avaldatakse inglise keeles.

Or. it

Muudatusettepanek 672
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 61–64 osutatud teateid ja 
nende sisu ei avaldata riigi tasandil enne 
artikli 65 kohast avaldamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Bürokraatlik ja tarbetu koormus ning vigade põhjustaja.

Muudatusettepanek 673
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad 
võimaldavad elektrooniliste vahendite abil 
hankedokumentidele piiramatut ja
täielikku tasuta juurdepääsu alates teate 
avaldamise kuupäevast kooskõlas artikliga 
65 või alates kuupäevast, mil saadeti huvi 
kinnitamise ettepanek. Kui hanke 
väljakuulutamise teateks on 

1. Võrgustiku sektori hankijad 
võimaldavad elektrooniliste vahendite abil 
hankedokumentidele täielikku tasuta 
juurdepääsu alates teate avaldamise 
kuupäevast kooskõlas artikliga 65 või 
alates kuupäevast, mil saadeti huvi 
kinnitamise ettepanek. Avaliku sektori 
hankijad võivad teatud asjaoludel küsida 
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kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
võimaldatakse sellist juurdepääsu 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt siis, kui 
saadetakse pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanek. Teate 
või kõnealuste ettepanekute tekstis 
märgitakse internetiaadress, kus 
kõnealused dokumendid on kättesaadavad.

nime, aadressi või muid vahendeid, et 
tuvastada pakkuja. Kui hanke 
väljakuulutamise teateks on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
võimaldatakse sellist juurdepääsu 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt siis, kui 
saadetakse pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanek. Teate 
või kõnealuste ettepanekute tekstis 
märgitakse internetiaadress, kus 
kõnealused dokumendid on kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Vaja võib olla tõendada näiteks pakkuja andmeid (nimi, aadress jne).

Muudatusettepanek 674
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud hankemenetluse, 
innovatsioonipartnerluste ja 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse korral saadavad 
võrgustiku sektori hankijad valitud 
taotlejatele üheaegselt kirjaliku ettepaneku 
esitada oma pakkumused või alustada 
läbirääkimisi.

Piiratud hankemenetluse ja 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse korral saadavad 
võrgustiku sektori hankijad valitud 
taotlejatele üheaegselt kirjaliku ettepaneku 
esitada oma pakkumused või alustada 
läbirääkimisi.

Or. fr

Muudatusettepanek 675
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 676
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) iga vastuvõetava pakkumuse teinud
pakkujat pakkujatega läbiviidavate 
läbirääkimiste ja dialoogi korraldamisest 
ja edenemisest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 677
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalejate väljavalimisel piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluse puhul ei tohi 
võrgustiku sektori hankijad oma 
kvalifitseerimisotsustuse tegemisel või 
kriteeriumide ja eeskirjade 
ajakohastamisel:

3. Osalejate väljavalimisel piiratud ja 
läbirääkimistega menetluse jaoks ei tohi 
ostjad oma kvalifitseerimisotsustuse 
tegemisel või kriteeriumide ja eeskirjade 
ajakohastamisel:
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Or. fr

Muudatusettepanek 678
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

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

Or. en

Muudatusettepanek 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö-, andmekaitse- või 
keskkonnaõiguse valdkonnas või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
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lisas. sätetega, mis on loetletud XIV lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui on kindlaks tehtud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 
riikliku sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või kohustustega seoses 
töötingimustega tarneahelas, milles 
tootmisprotsessid toimuvad, nagu on 
märgitud riiklikes tööalastes seadustes ja 
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määrustes ja rahvusvahelistes 
konventsioonides, nagu on loetletud XIV 
lisas.

Need kohustused hõlmavad järgmist:
(a) kohustused, mis on määratletud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
põhikonventsioonides (ühinemis- ja 
kollektiivläbirääkimiste vabadus, 
sunniviisiline või kohustuslik töö, 
diskrimineerimine seoses tööhõive ja 
kutsealaga, laste töö);
(b) tööohutus ja -tervishoid;
(c) tööaeg;
(d) palk;
(e) sotsiaalkindlustus.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

5. Avaliku sektori hankijad otsustavad
mitte sõlmida lepingut pakkujaga, kes 
esitas parima pakkumuse, kui nad on 
selgete ja piisavate tõendite alusel 
kindlaks teinud, et kõnealune pakkumus ei 
vasta vähemalt samaväärselt kohustustele, 
mis on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonnas või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
sätetega, mis on loetletud XIV lisas.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et avaliku sektori asutused ei või sõlmida lepingut taotlejaga, kes rikub 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõigust.
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Muudatusettepanek 683
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avatud menetluste puhul võivad 
võrgustiku sektori hankijad otsustada, et 
nad analüüsivad pakkumusi enne 
pakkujate vastavuse kontrollimist, 
tingimusel et järgitakse artiklite 70–79 
asjakohaseid sätteid, sh eeskirja, et 
lepingut ei sõlmita pakkujaga, kes oleks 
tulnud artikli 74 kohaselt kõrvale jätta või 
kes ei vasta valikukriteeriumidele, mis 
võrgustiku sektori hankija on kehtestanud 
kooskõlas artikli 72 lõikega 1 ja artikliga 
74.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 684
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avatud menetluste puhul võivad 
võrgustiku sektori hankijad otsustada, et 
nad analüüsivad pakkumusi enne 
pakkujate vastavuse kontrollimist, 
tingimusel et järgitakse artiklite 70–79 
asjakohaseid sätteid, sh eeskirja, et 
lepingut ei sõlmita pakkujaga, kes oleks 
tulnud artikli 74 kohaselt kõrvale jätta või 
kes ei vasta valikukriteeriumidele, mis 
võrgustiku sektori hankija on kehtestanud 
kooskõlas artikli 72 lõikega 1 ja artikliga 
74.

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 685
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avatud menetluste puhul võivad 
võrgustiku sektori hankijad otsustada, et 
nad analüüsivad pakkumusi enne 
pakkujate vastavuse kontrollimist, 
tingimusel et järgitakse artiklite 70–79 
asjakohaseid sätteid, sh eeskirja, et 
lepingut ei sõlmita pakkujaga, kes oleks 
tulnud artikli 74 kohaselt kõrvale jätta või 
kes ei vasta valikukriteeriumidele, mis 
võrgustiku sektori hankija on kehtestanud 
kooskõlas artikli 72 lõikega 1 ja artikliga 
74.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 98, et muuta XIV lisas esitatud 
loetelu, kui sellised muudatused on 
vajalikud uute rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimise või kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete muutmise 
tõttu.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 687
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 98, et muuta XIV lisas esitatud 
loetelu, kui sellised muudatused on 
vajalikud uute rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimise või kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete muutmise 
tõttu.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 688
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui võrgustiku sektori hankijatel on vaja 
tagada asjakohane tasakaal hankemenetluse 
konkreetsete näitajate ja selle läbiviimiseks 
vajalike vahendite vahel, võivad nad 
piiratud või läbirääkimistega 
hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral kehtestada 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid, mis 
kajastavad kõnealust vajadust ja 
võimaldavad võrgustiku sektori hankijal 
vähendada nende taotlejate arvu, kellele 
esitatakse pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanek. 
Väljavalitud taotlejate arvu puhul 
võetakse siiski arvesse piisava konkurentsi 
tagamise vajadust.

2. Kui võrgustiku sektori hankijatel on vaja 
tagada asjakohane tasakaal hankemenetluse 
konkreetsete näitajate ja selle läbiviimiseks 
vajalike vahendite vahel, võivad nad 
piiratud või läbirääkimistega 
hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral kehtestada 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid, mis 
kajastavad kõnealust vajadust ja 
võimaldavad võrgustiku sektori hankijal 
vähendada nende taotlejate arvu, kellele
esitatakse pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanek.
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Or. en

Muudatusettepanek 689
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise eeskirjad ja 
kriteeriumid hõlmavad nõudeid ettevõtja 
majandus- ja finantssuutlikkusele või 
tehnilisele ja ametialasele suutlikkusele, 
võib ettevõtja vajaduse korral toetuda teiste 
üksuste suutlikkusele, milline ka poleks 
tema ja nende üksuste vaheline juriidiline 
seos. Sel juhul tõendab ettevõtja võrgustiku 
sektori hankijale, et need vahendid on tema 
käsutuses kogu kvalifitseerimissüsteemi 
kehtivusaja jooksul, esitades näiteks 
kõnealuste üksuste võetud sellekohase 
kohustuse. Seoses majandus- ja 
finantsseisundiga võivad võrgustiku
sektori hankijad nõuda, et ettevõtja ja 
kõnealused üksused vastutaksid ühiselt 
lepingu täitmise eest.

Kui kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise eeskirjad ja 
kriteeriumid hõlmavad nõudeid ettevõtja 
majandus- ja finantssuutlikkusele või 
tehnilisele ja ametialasele suutlikkusele, 
võib ettevõtja vajaduse korral toetuda teiste 
üksuste suutlikkusele, milline ka poleks 
tema ja nende üksuste vaheline juriidiline 
seos. Sel juhul tõendab ettevõtja võrgustiku 
sektori hankijale, et need vahendid on tema 
käsutuses kogu kvalifitseerimissüsteemi 
kehtivusaja jooksul, esitades näiteks 
kõnealuste üksuste võetud sellekohase 
kohustuse. Võrgustiku sektori hankijad 
võivad nõuda, et ettevõtja ja kõnealused 
üksused vastutaksid ühiselt lepingu 
täitmise eest.

Or. it

Muudatusettepanek 690
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid ning 

Kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid ning 
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taotlejate ja pakkujate kõrvalejätmise ja 
väljavalimise objektiivsed eeskirjad ja 
kriteeriumid avatud, piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral võivad 
hõlmata direktiivi 2004/18 artiklis 55 
loetletud kõrvalejätmise põhjusi kõnealuses 
direktiivis sätestatud tingimustel.

taotlejate ja pakkujate kõrvalejätmise ja 
väljavalimise objektiivsed eeskirjad ja 
kriteeriumid avatud, piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral võivad 
hõlmata direktiivi 2004/18 artiklis 55 
loetletud kõrvalejätmise põhjusi kõnealuses 
direktiivis sätestatud tingimustel, 
sealhulgas artikli 55 lõiked 4–5 ise 
parandamise meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid ning 
taotlejate ja pakkujate kõrvalejätmise ja 
väljavalimise objektiivsed eeskirjad ja 
kriteeriumid avatud, piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral võivad 
hõlmata direktiivi 2004/18 artiklis 55 
loetletud kõrvalejätmise põhjusi kõnealuses 
direktiivis sätestatud tingimustel.

Kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid ning 
taotlejate ja pakkujate kõrvalejätmise ja 
väljavalimise objektiivsed eeskirjad ja 
kriteeriumid avatud, piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse korral 
võivad hõlmata direktiivi 2004/18 
artiklis 55 loetletud kõrvalejätmise põhjusi 
kõnealuses direktiivis sätestatud 
tingimustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid ning 
taotlejate ja pakkujate kõrvalejätmise ja 
väljavalimise objektiivsed eeskirjad ja 
kriteeriumid avatud, piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral võivad
hõlmata direktiivi 2004/18 artiklis 55 
loetletud kõrvalejätmise põhjusi kõnealuses 
direktiivis sätestatud tingimustel.

Kvalifitseerimissüsteemi alusel
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise 
objektiivsed eeskirjad ja kriteeriumid ning 
taotlejate ja pakkujate kõrvalejätmise ja 
väljavalimise objektiivsed eeskirjad ja 
kriteeriumid avatud, piiratud või 
läbirääkimistega hankemenetluse või 
innovatsioonipartnerluste korral hõlmavad
direktiivi […/…/EL][mis asendab 
direktiivi 2004/18/EÜ riigihangete kohta]
artiklis 55 loetletud kõrvalejätmise põhjusi 
kõnealuses direktiivis sätestatud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võrgustiku sektori hankija on avaliku 
sektori hankija, hõlmavad kõnealused 
kriteeriumid ja eeskirjad direktiivi 
2004/18/EÜ artikli 55 lõigetes 1 ja 2 
loetletud kõrvalejätmise põhjusi 
kõnealuses artiklis sätestatud tingimustel. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 694
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kriteeriumid ja 
eeskirjad võivad hõlmata direktiivi 
2004/18/EÜ artiklis 56 sätestatud 
valikukriteeriume kõnealuses artiklis 
sätestatud tingimustel, eriti seoses 
aastakäibe piirmäärade nõuetega, mis on 
sätestatud kõnealuse artikli lõike 3 teises 
lõigus.

2. Lõikes 1 osutatud kriteeriumid ja 
eeskirjad võivad hõlmata direktiivi 
2004/18/EÜ artiklis 56 sätestatud 
valikukriteeriume kõnealuses artiklis 
sätestatud tingimustel, eriti seoses 
aastakäibe piirmäärade nõuete, ise 
deklareerimise aktsepteerimise ja 
Euroopa hankepassiga, mis on sätestatud 
kõnealuse artikli lõike 3 teises lõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohaldamisel kohaldatakse direktiivi 
2004/18/EÜ artikleid 57–60.

3. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohaldamisel kohaldatakse direktiivi 
2004/18/EÜ artikleid 55–60.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võrgustiku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
kvaliteeditagamisstandardeid ja sealhulgas 
puudega inimeste juurdepääsu tagamise 
nõuet, viitavad võrgustiku sektori hankijad 
asjakohastele 

Kui võrgustiku sektori hankijad nõuavad 
sõltumatute asutuste koostatud tõendeid 
selle kohta, et ettevõtja järgib teatavaid 
kvaliteeditagamisstandardeid ja sealhulgas 
puudega inimeste juurdepääsu tagamise 
nõuet, viitavad võrgustiku sektori hankijad 
asjakohastele 
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kvaliteeditagamissüsteemidele, mis 
põhinevad Euroopa standardite seeriatel, 
mille on sertifitseerinud Euroopa 
sertifitseerimisstandarditele vastavad
asutused.

kvaliteeditagamissüsteemidele, mis 
põhinevad Euroopa standardite seeriatel, 
mille on sertifitseerinud konkreetsed
vastavushindamisasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad tunnustavad 
teiste liikmesriikide asutuste samaväärseid 
tõendeid. Samuti aktsepteerivad nad muid 
tõendeid samaväärsete 
kvaliteeditagamismeetmete kohta, kui need 
esitavad ettevõtjad, kellele sellised tõendid 
ei ole kättesaadavad või kes ei saa neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida.

Võrgustiku sektori hankijad tunnustavad 
teiste liikmesriikide asutuste samaväärseid 
tõendeid. Samuti aktsepteerivad nad muid 
tõendeid samaväärsete 
kvaliteeditagamismeetmete kohta, kui need 
esitavad ettevõtjad, kellele sellised tõendid 
ei ole kättesaadavad või kes ei saa neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida, 
tingimusel et kättesaadavuse puudumine 
ei ole omistatav asjaomasele ettevõtjale.
Selleks aga, et mitte diskrimineerida 
pakkujaid, kes investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse, tuleb teatava märgisega 
samaväärsuse tõendamise koorem asetada 
pakkuja õlule, kelle väitel on tema tõendid 
samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad tunnustavad Võrgustiku sektori hankijad tunnustavad 
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teiste liikmesriikide asutuste samaväärseid 
tõendeid. Samuti aktsepteerivad nad muud 
tõendusmaterjali samaväärsete 
keskkonnajuhtimismeetmete järgimise 
kohta, kui need esitavad ettevõtjad, kellele 
sellised tõendid ei ole kättesaadavad või 
kes ei saa neid ettenähtud tähtaja jooksul 
hankida.

teiste liikmesriikide asutuste samaväärseid 
tõendeid. Samuti aktsepteerivad nad muud 
tõendusmaterjali samaväärsete 
keskkonnajuhtimismeetmete järgimise 
kohta, kui need esitavad ettevõtjad, kellele 
sellised tõendid ei ole kättesaadavad või 
kes ei saa neid ettenähtud tähtaja jooksul 
hankida, tingimusel et kättesaadavuse 
puudumine ei ole omistatav asjaomasele 
ettevõtjale. Selleks aga, et mitte 
diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse, tuleb teatava märgisega 
samaväärsuse tõendamise koorem asetada 
pakkuja õlule, kelle väitel on tema tõendid 
samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel:

Or. en

Muudatusettepanek 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
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tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel järgmisele kriteeriumile, 
milleks on majanduslikult soodsaim 
pakkumus.

Or. fr

Muudatusettepanek 701
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele kriteeriumile, milleks on 
majanduslikult soodsaim pakkumus. Kui 
riigihange on seotud kaupadega, eelkõige 
standardsete kaupadega varustamisega, 
siis võivad avaliku sektori hankijad 
lepingu sõlmimisel toetuda madalaimate 
kulude kriteeriumile.

Or. fr

Muudatusettepanek 702
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel mitmele kriteeriumile, et 
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määrata kindlaks majanduslikult 
soodsaim pakkumus.

Or. fr

Muudatusettepanek 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 218 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult kõige 
soodsama ja jätkusuutlikuma pakkumuse
kriteeriumile.

Or. de

Muudatusettepanek 704
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 218 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumile.

Or. de

Muudatusettepanek 705
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 706
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 218 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 707
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 708
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 709
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 710
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 711
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 218 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 712
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 218 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 713
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. (b) madalaim hind.

Or. it

Muudatusettepanek 714
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. (b) madalaim hind ainult juhul, kui 
objektiivsest vaatepunktist ei ole 
kättesaadav mitte ükski muu pakkumuste 
hindamise kriteerium, eelkõige 
standarditud toodetele, nagu on 
määratletud artikli 2 punktis 22 a.

Or. en
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Selgitus

Samal ajal kui majanduslikult soodsaim pakkumus peaks olema enamikul juhtudest otsustav 
pakkumuste hindamise kriteerium, tuleks madalaima hinna kriteerium säilitada standarditud 
toodete jaoks. Standarditud tooteid määratletakse toodetena, mis ei erine oluliselt oma 
koostise või omaduste poolest.

Muudatusettepanek 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või 
kasutada kulutõhususe põhimõtet, 
artiklis 77 sätestatud tingimustel.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 716
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või 
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 717
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija kasutada kulutõhususe põhimõtet 
artiklis 77 sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 218 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või 
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

Kulud hinnatakse kulutõhususe põhimõtte 
alusel artiklis 77 sätestatud tingimustel.

Or. de

Muudatusettepanek 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
tähenduses tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud selliseid 
kriteeriume.
Kulusid hinnatakse kulutõhususe 
põhimõttel artiklis 77 sätestatud 
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tingimustel.
Kõrgelt standarditud toodete ja teenuste 
puhul on hind lepingu sõlmimise olulisim 
kriteerium.
Muud kriteeriumid võivad hõlmata 
eelkõige järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase riigihankelepingu esemega 
seotud kriteeriumide alusel ja alati, kui 
võimalik, olelusringi rahalise väärtuse 
väljenduse alusel, nagu on määratletud 
artikli 2 punktis 22. 

Or. en

Muudatusettepanek 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 722
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 219 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus 
vastavalt lõike 1 punktile a tehakse 
kindlaks asjaomase riigihankelepingu
esemega seotud kriteeriumide alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume 
nagu:

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Kõnealused kriteeriumid võivad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele hõlmata muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud selliseid 
kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume 
nagu:

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 77 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist. Kõrgelt 
standarditud toodete ja teenuste puhul on 
hind lepingu sõlmimise olulisim 
kriteerium. Muud kriteeriumid võivad 
hõlmata muu hulgas järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 726
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 219 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad muid 
asjaomase riigihankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. de
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Muudatusettepanek 727
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
hinnale muid asjaomase riigihankelepingu
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 728
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

projekt, keskkonnanäitajad ja innovatiivsed
aspektid, müügijärgne teenindus ja 
tehniline tugi, tarnetingimused 
(tarnekuupäev, tarneprotsess ja 
tarneperiood või lõpuleviimise periood);

Or. en

Selgitus

Kriteeriumide – v.a hind ja kulud – loetelu, mida võidakse arvesse võtta, ei ole ammendav, 
vaid avatud ja see peaks olema artikli sõnastuses selge.

Muudatusettepanek 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 731
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kulud olelusringi jooksul kooskõlas 
artikliga 67;

Or. en
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Selgitus

Olelusringi kulude hindamine peaks olema üks valikuid, et määrata kindlaks majanduslikult 
soodsaim pakkumus, mitte selle alternatiiv.

Muudatusettepanek 732
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) inimväärsed töötingimused, 
töötervishoiu- ja ohutuse tingimused, 
kollektiivläbirääkimiste austamine;
(See muudatusettepanek tuleb lisada enne 
käesoleva lõike punkti a.)

Or. it

Muudatusettepanek 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 219 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Kord, mille kohaselt võib töövõtja töötajad pärast lepingu sõlmimist asendada üksnes hankija 
nõusolekul, kes peab kontrollima, et asendamistega tagatakse samaväärne töökorraldus ja 
kvaliteet, tooks kaasa suure bürokraatliku halduskoormuse ja eelkõige VKEde jaoks 
probleemid tööõiguse valdkonnas. Lisaks oleks see kord vastuolus sobivuse ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumide eraldamisega.

Muudatusettepanek 734
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

See peaks olema sätestatud avaliku sektori hankija jaoks, näiteks vanade hoonete 
restaureerimise jaoks on need tingimused sama olulised kui ehitustööde projekteerimise 
puhul.

Muudatusettepanek 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

lepingu täitmise jaoks kriitilise 
tähtsusega, võidakse arvesse võtta 
asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi ning sellest tulenevalt võib 
kõnealused töötajad pärast lepingu 
sõlmimist asendada üksnes võrgustiku 
sektori hankija nõusolekul;

Or. en

Selgitus

Personali kvaliteedi ja kogemuste kriteeriumi tuleks võtta arvesse ainult seoses nt 
intellektuaalse olemusega teenuste puhul, kus teatava inimese kvalifikatsioon ja kogemused 
on kriitilise tähtsusega teenuse kõrge kvaliteedi saavutamiseks. Kui seda aga nähakse ette 
igat liiki teenuste jaoks, peaks vähemalt selgitama, et kriteeriumi võidakse kohaldada, kui 
personali kvalifikatsioon ja kogemused on teatava teenuse kõrge kvaliteedi saavutamiseks 
kriitilise tähtsusega.

Muudatusettepanek 736
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 737
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 219 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Riigihankega mitteseotud kriteeriumide kaasamine hankelepingute sõlmimisse peaks olema 
riigihanke esemega tihedalt seotud. Sellega on vastuolus tootmisprotsesside arvestamine 
majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel.

Muudatusettepanek 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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osutamise viisi.

Or. en

Muudatusettepanek 739
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 740
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Äärmiselt keerukas sõnastus – üleliigne.

Muudatusettepanek 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 219 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sotsiaalsed tingimused, näiteks 
nõuetekohaste töötingimuste täitmine, 
tervisekaitse ja tööohutuse alased 
õigusnormid, kollektiivne 
läbirääkimisõigus, sooline 
võrdõiguslikkus (nt võrdne palk, töö- ja 
eraelu tasakaalustatus), sotsiaalne 
kaasatus, sealhulgas töövõimalused 
puudega, ebasoodsas olukorras olevatele 
või vähekaitstud töötajatele (nt 
pikaajalistele töötutele, romadele, 
rändajatele või noorematele ja eakamatele 
töötajatele), juurdepääs kohapeal 
pakutavale kutsekoolitusele, kasutajate 
kaasamine ja nõustamine, taskukohane 
hind, inimõigused ja eetiline kaubandus.

Or. de

Muudatusettepanek 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 743
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 744
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

221. Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
peavad olema seotud lepingu esemega 
(see ei välista asjade või teenuste 
nähtamatuid omadusi, näiteks olelusringi 
omadused); nendega võimaldatakse 
tõhusat ja õiglast konkurentsi ja nendega 
kaasnevad nõuded, mis lubavad pakkujate 
edastatud teavet tegelikkuses kontrollida. 
Avaliku sektori hankijad kontrollivad 
tegelikkuses pakkujate esitatud teabe ja 
tõendite alusel, kas pakkumused vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Or. de

Muudatusettepanek 747
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üleliigne.

Muudatusettepanek 748
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olelusringi kulude arvestamine hõlmab 
asjakohases ulatuses artikli 2 punktis 22 
määratletud toote, teenuse või ehitustööde 
olelusringi jooksul tekkivaid järgmisi
kulusid:

1. Olelusringi kulude arvestamine hõlmab 
asjakohases ulatuses osa või kõik artikli 2 
punktis (22) määratletud toote, teenuse või 
ehitustööde olelusringi jooksul tekkivatest 
järgmistes kuludest, mida kannavad 
avaliku sektori hankija või teised 
kasutajad:

Or. en

Selgitus

Olelusringi kulude arvestamine peaks algama ostu hetkel ja piirduma sisekuludega. 
Väliskulusid on keeruline kvantifitseerida ja samal ajal ei tohiks olelusringi kulude 
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arvestamine viia uute tõketeni kaupade ja teenuste vabale liikumisele ühtsel turul. 
Väliskulusid ei tohiks seetõttu lisada olelusringi kulude arvestamisse.

Muudatusettepanek 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) sisekulud, mis on seotud kasutamisega, 
nt hoolduse ja ressursitõhususe kulud (sh 
energiatõhusus), kasutuselt kõrvaldatud 
asjade ringlussevõtu ja kogumise kulud 
ning sotsiaalse mõju kulud, kui need on 
seotud lepingu täitmisega. Sisekulud 
hõlmavad ka tõhusa projekteerimise, 
kavandamise ja protsessikulude, nt 
elektrooniliste vahendite kasutamise 
arvessevõtmist.

Or. en


