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Muudatusettepanek 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, sh hankimisega, 
kasutamisega, (nt energiatarbimine ja 
muude ressursside kasutus, hoolduskulud) 
ja kõrvaldamisega seotud kulud (nt 
kogumise ja ringlussevõtu kulud) ning

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et erilist tähelepanu peaks pöörama olelusringi kulude arvestamisele. See 
kriteerium ei tohiks põhjustada koormust VKEdele, kellele võib seoses olelusringi kulude 
näitamisega tekkida kulusid ja halduskoormust. Ka praktiliselt võib see tekitada raskusi, kuna 
kulude arvestamisel on lubatud kasutada erinevaid meetodeid.

Muudatusettepanek 751
Jürgen Creutzmann

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) hankimisega seotud kulud,

(a a) kasutamisega, nt energiatarbimise ja 
muude ressursside kasutusega seotud 
kulud,

(a b) hoolduskulud,
(a c) kõrvaldamisega seotud kulud, nt 
kogumise ja ringlussevõtu kulud;

Or. en
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Muudatusettepanek 752
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väliskulusid on raske arvudes väljendada ja samal ajal ei tohiks olelusringi kulude 
arvestamine põhjustada uusi takistusi kaupade ja teenuste vabale liikumisele ühisturul. 
Seetõttu tuleks väliskulud jätta olelusringi kulude hindamisest välja.

Muudatusettepanek 753
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 754
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et erilist tähelepanu peaks pöörama olelusringi kulude arvestamisele. See 
kriteerium ei tohiks põhjustada koormust VKEdele, kellele võib seoses olelusringi kulude 
näitamisega tekkida kulusid ja halduskoormust. Ka võib see tekitada praktilisi raskusi, kuna 
kulude arvestamisel on lubatud kasutada erinevaid meetodeid.
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Muudatusettepanek 756
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 757
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui võrgustiku sektori hankijad 
hindavad kulusid olelusringi kulude 
arvestamise alusel, märgivad nad 
hankedokumentides ära andmed, mille 
pakkujad peavad esitama, ja meetodi, 
mida võrgustiku sektori hankija kasutab
olelusringi kulude kindlaksmääramisel 
nende andmete põhjal.

(c) see on koostatud teadusteabe või 
muude objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;
(d) see on kehtestatud korduvaks või 
pidevaks kohaldamiseks;
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(e) see on kõigile huvitatud osapooltele 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne kehtestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud sätted olelusringi 
kulude arvestamise meetodi kohta, kui olelusringi kulude arvestamisel piirdutakse 
sisekuludega alates ostuhetkest, nagu ülalpool nõutud. Kuna sisekulusid saab faktiliste 
andmete põhjal suhteliselt kergesti mõõta, tuleks võimaldada võrgustiku sektori hankijatel 
kasutada oma meetodeid (mis tuleb siiski avalikustada).

Muudatusettepanek 758
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) see tugineb objektiivselt 
kontrollitavatele mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 760
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) see on kehtestatud korduvaks või 
pidevaks kohaldamiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 761
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tavapäraselt hoolsad ettevõtjad, 
sealhulgas kolmandate riikide ettevõtjad 
suudavad nõutava teabe esitada mõistlike 
pingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tavapäraselt hoolsad ettevõtjad 
suudavad nõutava teabe esitada mõistlike 
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pingutustega.

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et erilist tähelepanu peaks pöörama olelusringi kulude arvestamisele. See 
kriteerium ei tohiks põhjustada koormust VKEdele, kellele võib seoses olelusringi kulude 
esitamisega tekkida kulusid ja halduskoormust. Ka võib see tekitada praktilisi raskusi, kuna 
kulude arvestamisel on lubatud kasutada erinevaid meetodeid.

Muudatusettepanek 763
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel, sh kolmandate riikide 
ettevõtjatel kohaldada eri meetodeid oma 
pakkumuse olelusringi kulude 
kindlaksmääramiseks, kui nad tõendavad, 
et kõnealune meetod vastab punktides a, b 
ja c sätestatud nõuetele ja on võrgustiku 
sektori hankija osutatud meetodiga 
samaväärne.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 764
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel, sh kolmandate riikide 
ettevõtjatel kohaldada eri meetodeid oma 
pakkumuse olelusringi kulude 
kindlaksmääramiseks, kui nad tõendavad, 

välja jäetud
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et kõnealune meetod vastab punktides a, b 
ja c sätestatud nõuetele ja on võrgustiku 
sektori hankija osutatud meetodiga 
samaväärne.

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne kehtestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud sätted olelusringi 
kulude arvestamise meetodi kohta, kui olelusringi kulude arvestamisel piirdutakse 
sisekuludega alates ostuhetkest, nagu ülalpool nõutud. Kuna sisekulusid saab faktiliste 
andmete põhjal suhteliselt kergesti mõõta, tuleks võimaldada võrgustiku sektori hankijatel 
kasutada oma meetodeid (mis tuleb siiski avalikustada).

Muudatusettepanek 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ühine olelusringi kulude 
arvutamise meetod võetakse vastu liidu 
õigusakti ja sealhulgas sektoripõhiste 
õigusaktide kohaste delegeeritud 
õigusaktide raames, kohaldatakse seda 
juhul, kui olelusringi kulude arvutamine 
kuulub artikli 76 lõikes 1 osutatud 
hindamiskriteeriumide hulka.

välja jäetud

Selliste õigusaktide ja delegeeritud aktide 
loetelu on esitatud XV lisas. Komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 98 seoses 
kõnealuse loetelu ajakohastamisega, kui 
uute õigusaktide vastuvõtmise, 
tühistamise või muutmise tõttu on sellised 
muudatused vajalikud.

Or. de

Selgitus

Olelusringi kulude riigihankelepingute sõlmimisse kaasamise ergutamine on tervitatav.
Õiguslik kohustus lähtub siiski tulevikku jäävast, veel mitte kindlaks määratud
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arvutusmeetodist ja tuleb ettenägematuse tõttu käesoleval ajahetkel tagasi lükata.

Muudatusettepanek 766
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ühine olelusringi kulude 
arvutamise meetod võetakse vastu liidu 
õigusakti ja sealhulgas sektoripõhiste 
õigusaktide kohaste delegeeritud 
õigusaktide raames, kohaldatakse seda 
juhul, kui olelusringi kulude arvutamine 
kuulub artikli 76 lõikes 1 osutatud 
hindamiskriteeriumide hulka.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne kehtestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud sätted olelusringi 
kulude arvestamise meetodi kohta, kui olelusringi kulude arvestamisel piirdutakse 
sisekuludega alates ostuhetkest, nagu ülalpool nõutud. Kuna sisekulusid saab faktiliste 
andmete põhjal suhteliselt kergesti mõõta, tuleks võimaldada võrgustiku sektori hankijatel 
kasutada oma meetodeid (mis tuleb siiski avalikustada).

Muudatusettepanek 767
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod võetakse vastu liidu õigusakti ja 
sealhulgas sektoripõhiste õigusaktide 
kohaste delegeeritud õigusaktide raames,
kohaldatakse seda juhul, kui olelusringi 
kulude arvutamine kuulub artikli 76 
lõikes 1 osutatud hindamiskriteeriumide 

3. Mis tahes ühist olelusringi kulude 
arvutamise meetodit, mis on vastu võetud
liidu õigusakti osana sektoripõhiste 
õigusaktide kohaselt või Euroopa tehnilise 
kirjelduse osana, peetakse lõikes 2 
sätestatud kriteeriumidele vastavaks ning 
see võidakse lisada artikli 76 lõikes 1 
osutatud pakkumuste hindamise 
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hulka. kriteeriumide hulka.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod võetakse vastu liidu õigusakti ja 
sealhulgas sektoripõhiste õigusaktide 
kohaste delegeeritud õigusaktide raames, 
kohaldatakse seda juhul, kui olelusringi 
kulude arvutamine kuulub artikli 76 lõikes 
1 osutatud hindamiskriteeriumide hulka.

3. Kui ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, mis hõlmab muuhulgas väliseid 
keskkonnakulusid, on muudetud liidu 
õigusaktiga kohustuslikuks, kohaldatakse 
seda juhul, kui olelusringi kulude 
arvutamine kuulub artikli 76 lõikes 1 
osutatud hindamiskriteeriumide hulka.

Or. en

Selgitus

On ülioluline, et ühine olelusringi kulude arvutamise meetod võetakse vastu liidu 
seadusandliku aktiga ning et komisjon saab XV lisa üksnes ajakohastada. See peaks olema 
selge artikli 67 lõike 3 teisest lõigust, milles osutatakse komisjoni õigusele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte üksnes eesmärgiga ajakohastada XV lisa. Ühelgi juhul ei kujuta see 
endast alust, millele vastavalt saab komisjon võtta vastu delegeeritud akte olelusringi kulude 
arvutamise mis tahes meetodi kohustuslikuks muutmiseks.

Muudatusettepanek 769
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste õigusaktide ja delegeeritud aktide 
loetelu on esitatud XV lisas. Komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 98 seoses 
kõnealuse loetelu ajakohastamisega, kui 
uute õigusaktide vastuvõtmise, 
tühistamise või muutmise tõttu on sellised 
muudatused vajalikud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne kehtestada käesolevas direktiivis üksikasjalikud sätted olelusringi 
kulude arvestamise meetodi kohta, kui olelusringi kulude arvestamisel piirdutakse 
sisekuludega alates ostuhetkest, nagu ülalpool soovitatud. Kuna sisekulusid saab faktiliste 
andmete põhjal suhteliselt kergesti mõõta, tuleks võimaldada võrgustiku sektori hankijatel 
kasutada oma meetodeid (mis tuleb siiski avalikustada).

Muudatusettepanek 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste õigusaktide ja delegeeritud aktide
loetelu on esitatud XV lisas. Komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 98 seoses 
kõnealuse loetelu ajakohastamisega, kui 
uute õigusaktide vastuvõtmise, tühistamise 
või muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.

Selliste õigusaktide loetelu on esitatud XV 
lisas. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 98 seoses kõnealuse loetelu 
ajakohastamisega, kui uute õigusaktide 
vastuvõtmise, kehtetuks tunnistamise või 
muutmise tõttu on sellised muudatused 
vajalikud.

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et ühine olelusringi kulude arvutamise meetod võetakse vastu liidu 



PE492.870v02-00 14/171 AM\909614ET.doc

ET

seadusandliku aktiga ning et komisjon saab XV lisa üksnes ajakohastada. See peaks olema 
selge artikli 67 lõike 3 teisest lõigust, milles osutatakse komisjoni õigusele võtta vastu 
delegeeritud õigusakte üksnes eesmärgiga ajakohastada XV lisa. Ühelgi juhul ei kujuta see 
endast alust, millele vastavalt saab komisjon võtta vastu delegeeritud akte olelusringi kulude 
arvutamise mis tahes meetodi kohustuslikuks muutmiseks.

Muudatusettepanek 771
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingu sõlmimise takistused Hankemenetlusest loobumine

Or. fr

Muudatusettepanek 772
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija ei sõlmi 
lepingut eduka pakkujaga, kui üks 
järgmine tingimus on täidetud:

Võrgustiku sektori hankija ei ole 
kohustatud järgima riigihankemenetlust. 
Otsus lepingut mitte sõlmida peab olema 
põhjendatud ja see tuleb edastada 
kõikidele taotlejatele ja pakkujatele. 
Võrgustiku sektori hankija ei sõlmi 
lepingut eduka pakkujaga, kui üks 
järgmine tingimus on täidetud:

Or. fr

Muudatusettepanek 773
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 a
Põhjendamatult madala hinnaga 

pakkumused
1. Kui teatava lepingu puhul tunduvad 
pakkumuste hinnad asjade, ehitustööde 
või teenustega võrreldes ebaharilikult 
madalad, nõuab võrgustiku sektori 
hankija enne, kui ta saab sellised 
pakkumused tagasi lükata, pakkumuse 
koostisosade kohta kirjalikke täpsustusi, 
mida ta peab asjakohaseks. Need 
täpsustused võivad olla seotud eelkõige:
(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenustega majandusliku 
küljega;
(b) valitud tehniliste lahendustega ja/või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
asjade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;
(c) pakkuja väljapakutud ehitustöö, 
tarnete või teenuste originaalsusega;
(d) vastavusega ehitustöö teostamise, 
teenuse pakkumise või asjade tarnimise 
paigas kehtivate töökaitset ja töötingimusi 
käsitlevatele sätetele;
(e) pakkuja võimalusega saada riigiabi.
2. Võrgustiku sektori hankija kontrollib 
neid pakkumuse osi pakkuja 
küsitlemisega, võttes arvesse esitatavaid 
tõendeid.
3. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda selliseid selgitusi ka muudel 
põhjustel, kui pakkumused tunduvad 
olevat põhjendamatult madala hinnaga.
4. Kui võrgustiku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on ebaharilikult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on 
saanud abi riigilt, siis võib sellise 
pakkumuse sel põhjusel tagasi lükata 
üksnes pärast vestlust pakkujaga, kui 
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pakkuja ei suuda võrgustiku sektori 
hankija määratud piisava ajavahemiku 
jooksul tõendada, et kõnealust abi oli 
antud seaduslikul alusel. Kui võrgustiku 
sektori hankija lükkab pakkumuse neil 
asjaoludel tagasi, siis teavitab ta sellest 
komisjoni.

Or. en

Selgitus

See on kehtiva direktiivi 2004/17/EÜ artikkel 57 – pole vajadust seda muuta.

Muudatusettepanek 774
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 b
Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 

sisaldavad pakkumused
1. Käesolevat artiklit kohaldatakse seni, 
kuni ei ole kehtestatud muid õigussätteid, 
ja pakkumustele, mis hõlmavad tooteid 
kolmandatest riikidest, kellega EL ei ole 
kas mitmepoolselt või kahepoolselt 
sõlminud lepingut, mis tagaks liidu 
ettevõtjate võrreldava ja tõhusa 
juurdepääsu nende kolmandate riikide 
turgudele. See ei piira ELi või selle 
liikmesriikide kohustusi kolmandate 
riikide suhtes.
2. Kui kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaal, mille päritolu on kindlaks 
määratud vastavalt nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määrusele 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ületab 50% 
pakkumuses sisalduvate toodete 
kogumaksumusest, võib asjade 
hankelepingu sõlmimiseks tehtud 
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pakkumuse tagasi lükata. Käesoleva 
artikli kohaldamisel käsitletakse 
telekommunikatsioonivõrgu seadmetes 
kasutatavat tarkvara tootena.
3. Kui kaks või mitu pakkumust on 
artiklis 72 määratletud lepingu sõlmimise 
kriteeriumide seisukohast võrdsed, 
eelistatakse vastavalt teisele lõigule neid 
pakkumusi, mida ei saa lõike 2 kohaselt 
tagasi lükata. Nende pakkumuste hindu 
käsitletakse käesoleva artikli 
kohaldamisel võrdsena, kui 
hinnaerinevus ei ületa 3%.
Pakkumust ei eelistata teisele, nagu on 
sätestatud esimeses lõigus, kui selle 
vastuvõtmine sunniks võrgustiku sektori 
hankijat hankima olemasolevatest 
seadmetest erinevate tehniliste 
omadustega seadmeid, mis tooks kaasa 
ühildumatuse, tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel või 
ebaproportsionaalselt suured kulud.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaalu kindlaksmääramisel lõike 2 
alusel arvesse neid kolmandaid riike, kelle 
suhtes nõukogu otsusega kohaldatakse 
lõike 1 alusel käesoleva direktiivi sätteid.
5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastaaruande, alustades 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese aasta teisest poolaastast, mis 
kajastab mitmepoolsetel või kahepoolsetel 
läbirääkimistel tehtud edusamme liidu 
ettevõtjate juurdepääsu tagamisel 
kolmandate riikide turgudele käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvates 
valdkondades, tulemusi, mida kõnealustel 
läbirääkimistel on võidud saavutada, ja 
kõigi sõlmitud kokkulepete praktilist 
rakendamist. Euroopa Parlament ja 
nõukogu võivad selliseid arenguid 
arvestades teha seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt muudatusi 
käesoleva artikli sätetesse.
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Or. en

Selgitus

Seni, kuni ei ole kehtestatud uusi õigussätteid, on vajalik ja põhjendatud järgida olemasolevat 
määrust.

Muudatusettepanek 775
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 c
Suhted kolmandate riikidega ehitustööde, 

asjade ja teenuste hankelepingute alal
1. Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
seni, kuni pole kehtestatud muid 
õigussätteid. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile kõigist üldistest õigusalastest 
või praktilistest raskustest, mida nende 
ettevõtjad teenuste hankelepingute 
sõlmimisel kolmandates riikides kogevad 
ja millest neile ette kannavad.
2. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule enne 31. detsembrit 2014 ja 
seejärel kindlate ajavahemike järel 
kolmandates riikides sõlmitavatest 
teenuste hankelepingutest ja nende 
riikidega selleteemalistel läbirääkimistel 
saavutatud edusammudest, eelkõige 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.
3. Komisjon püüab pöördumisega 
asjaomase kolmanda riigi poole 
parandada olukorda kõikjal, kus ta 
lõikes 2 viidatud ettekannete või muu 
teabe põhjal leiab, et teenuste 
hankelepingute sõlmimise kontekstis 
kolmas riik:
(a) ei võimalda liidu ettevõtjatele sama 
tõhusat juurdepääsu, kui liit võimaldab 
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nimetatud riigi ettevõtjatele, või
(b) ei kohtle liidu ettevõtjaid võrdselt oma 
riigi ettevõtjatega või ei paku samu 
konkurentsivõimalusi kui oma riigi 
ettevõtjatele või
(c) kohtleb teiste kolmandate riikide 
ettevõtjaid paremini kui liidu ettevõtjaid.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist õigusalastest või praktilistest 
raskustest, mida nende ettevõtjad kogevad 
XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätete 
rikkumise tõttu, kui nad püüavad 
kolmandates riikides lepinguid sõlmida, ja 
millest ettevõtjad neile ette kannavad.
5. Lõigetes 3 ja 4 viidatud asjaoludel võib
komisjon igal ajal teha ettepaneku, et 
nõukogu otsustaks katkestada või piirata 
otsuses nimetatud ajavahemikuks teenuste 
hankelepingute sõlmimise:
(a) ettevõtjatega, kelle suhtes kehtib 
kõnealuse kolmanda riigi õigus;
(b) ettevõtjatega, kes on punktis
a määratletud ettevõtjate sidusettevõtjad 
ja kellel, kuigi nende registrijärgne 
asukoht on liidus, ei ole otsest ega 
toimivat seost liikmesriigi majandusega;
(c) ettevõtjatega, kelle esitatud 
pakkumuste sisuks on kõnealusest 
kolmandast riigist pärit teenused.
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega niipea kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Seni, kuni ei ole kehtestatud uusi õigussätteid, on vajalik ja põhjendatud järgida olemasolevat 
määrust.

Muudatusettepanek 776
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 välja jäetud
Põhjendamatult madala hinnaga 

pakkumused
1. Võrgustiku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
kulusid, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud: 
(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 50 % alla ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või kuludest;
(b) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;
(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust.
2. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda selliseid selgitusi ka muudel 
põhjustel, kui pakkumused tunduvad 
olevat põhjendamatult madala hinnaga.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused 
võivad eelkõige olla seotud järgnevaga:
(a) tootmisprotsessi, osutatavate teenuste 
või ehitusmeetodi säästlikkus;
(b) valitud tehnilised lahendused või 
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 
tegemisel; 
(c) pakkuja väljapakutud asjade, teenuste 
või ehitustööde originaalsus;
(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna 
õigusaktidega või XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätetega 
kehtestatud kohustuste vähemalt 
samaväärne järgimine või vajaduse korral 
muude sätete järgmine, mis tagab 
samaväärse kaitse;
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(e) pakkuja võimalus saada riigiabi.
4. Võrgustiku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga. 
Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või kulusid, võttes arvesse 
lõikes 3 osutatud tegureid.
Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see 
ei vasta kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas.
5. Kui võrgustiku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on 
saanud riigiabi, võib sellise pakkumuse 
üksnes kõnealusel põhjusel tagasi lükata 
ainult pärast pakkujaga konsulteerimist, 
kui pakkuja ei suuda võrgustiku sektori 
hankija määratud piisava ajavahemiku 
jooksul tõendada, et kõnealune abi sobib 
kokku siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses. Kui võrgustiku sektori 
hankija lükkab neil asjaoludel 
pakkumuse tagasi, teavitab ta sellest 
komisjoni.
6. Liikmesriigid teevad artikli 97 kohaselt 
teistele liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks mis tahes teabe seoses 
tõendite ja dokumentidega, mis esitatakse 
seoses lõikes 3 osutatud üksikasjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 50 % alla ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või kuludest;
(b) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;
(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust.

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võrgustiku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
kulusid, kui vähemalt üks järgmine 
tingimus on täidetud:

Or. en

Selgitus

Ei tundu olevat asjakohane nõuda kõigi tingimuste täitmist, järeldamaks et hind on 
põhjendamatult madal. Sageli piisab vaid ühe sellise olukorra ilmnemisest, et hind oleks 
põhjendamatult madal.



AM\909614ET.doc 23/171 PE492.870v02-00

ET

Muudatusettepanek 779
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 780
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 30% alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

Or. fr

Muudatusettepanek 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) pakkumuses osutatud hind või kulud 
jäävad rohkem kui 50% alla ülejäänud 
pakkujate küsitud keskmisest hinnast või 
kulust;

Or. en
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Muudatusettepanek 782
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) küsitud hind või kulud jäävad 50%
võrra alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

Or. it

Muudatusettepanek 783
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 30% alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

Or. it

Muudatusettepanek 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakkumuses osutatud hind või kulud 
jäävad vähemalt 40% alla võrgustiku 
sektori hankija nõuetekohase hoolsusega 
hinnatud hinna või kulude, võttes arvesse 
tasutavaid makse;
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Or. en

Selgitus

Tundub olevat asjakohane näha ette veel üks olukord, järeldamaks, et hind on põhjendamatult 
madal.

Muudatusettepanek 785
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 786
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b



PE492.870v02-00 26/171 AM\909614ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) pakkumuses osutatud hind või kulud 
jäävad vähemalt 20% alla paremuselt 
teises pakkumuses küsitud hinnast või 
kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 788
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) küsitud hind jääb alla riiklikest 
seaduse või kollektiivlepingu järgsetest 
miinimumpalkadest koos lisatasude ja 
sotsiaalkindlustusmaksetega;

Or. de

Muudatusettepanek 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei tundu olevat asjakohane nõuda viie pakkumuse esitamist, järeldamaks, et hind on 
põhjendamatult madal.
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Muudatusettepanek 790
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda selliseid selgitusi ka pakkumuses 
osutatud hinna või kulude kohta, kui 
täidetud on lõikes 1 osutatud tingimustest 
erinevad tingimused, näiteks kui 
pakkumuses osutatud hind või kulud on 
märgatavalt väiksemad kui muudes 
pakkumustes osutatud hind või kulud või 
võrgustiku sektori hankija arvestatud 
hind või kulud, ning kui tõenäosus, et 
hind on põhjendamatult madal, on väga 
suur.

Or. en

Selgitus

Tundub olevat asjakohane lubada võrgustiku sektori hankijatel küsida selgitusi ka muudes kui 
lõikes 1 ettenähtud olukordades, selgitamaks välja, kas hind on põhjendamatult madal. Lisaks 
on soovitatav tuua selliste täiendavate olukordade kohta mõningaid näiteid.

Muudatusettepanek 792
Barbara Weiler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 793
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hankijad võtavad arvesse tööõiguse 
täitmist teenuste hangetes, kus 
asendatakse töötajaid ja mis on ette 
nähtud tööjõumahukateks peetavate ja 
vähese lisandväärtusega 
majandussektorite ettevõtetele, pidades 
ebanormaalseteks või 
ebaproportsionaalseteks kõiki pakkumusi, 
kus pakkumuse hind on madalam 
tööjõukuludest ja nende sisemistest 
kuludest, mis on kindlaks määratud 
kollektiivlepingutes, või tööõiguses 
kehtestatud alammääradest.

Or. es

Muudatusettepanek 794
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui teatava lepingu puhul tunduvad 
pakkumiste hinnad kaupade, ehitustööde 
või teenustega võrreldes ebaharilikult 
madalad, nõuab ostja enne, kui võib 
sellised pakkumised tagasi lükata, 
kirjalikke täpsustusi pakkumise 
koostisosade kohta, mida ta peab 
asjakohaseks.
Asjaomased selgitused võivad eelkõige 
olla seotud järgnevaga:

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine

Muudatusettepanek 795
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) valitud tehnilised lahendused või
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 
tegemisel;

(b) valitud tehnilised lahendused ja/või
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 
tegemisel;

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega kehtestatud kohustuste 
vähemalt samaväärne järgimine või 
vajaduse korral muude sätete järgmine, mis 
tagab samaväärse kaitse;

(d) liidu sotsiaal-, töö-, andmekaitse- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega 
kehtestatud kohustuste vähemalt 
samaväärne järgimine või vajaduse korral 
muude sätete järgmine, mis tagab 
samaväärse kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 797
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või
keskkonnaõiguse valdkonna 
õigusaktidega või XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätetega 
kehtestatud kohustuste vähemalt 
samaväärne järgimine või vajaduse korral 
muude sätete järgmine, mis tagab 
samaväärse kaitse;

(d) ehitustöö teostamise, teenuse 
pakkumise või tarnimiskohas kehtivate 
töökaitset ja töötingimusi käsitlevate 
sätete täitmisega;

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine

Muudatusettepanek 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise
tööõiguse sätetega kehtestatud kohustuste 
vähemalt samaväärne järgimine või 
vajaduse korral muude sätete järgmine, 
mis tagab samaväärse kaitse;

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või tarneahela töötingimustega seotud 
kohustustega, nagu on sätestatud selle 
riigi tööhõivealastes õigusnormides, kus 
tootmisprotsessid toimuvad, ja XIV lisas 
loetletud rahvusvaheliste konventsioonide
sätetega kehtestatud kohustuste vähemalt 
samaväärne järgimine, olenevalt sellest, 
mis on töötajaile soodsaim. Nende sätete 
hulka kuuluvad järgmised:
(i) need, mis on sätestatud kaheksas 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
põhikonventsioonis (ühinemisvabadus, 
kollektiivläbirääkimiste õigus, 
sunniviisiline ja kohustuslik töö, 
diskrimineerimine tööhõive- ja 
kutseküsimustes ning lapstööjõu 
kasutamine);
(ii) tööohutus ja -tervishoid;
(iii) tööaeg;
(iv) töötasu;
(v) sotsiaalkindlustus.

Or. en

Muudatusettepanek 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna 
õigusaktidega või XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätetega 
kehtestatud kohustuste vähemalt 
samaväärne järgimine või vajaduse korral 
muude sätete järgmine, mis tagab 

(d) vastavusega liidu keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidele või kohustustele, 
mis on seotud sotsiaalsete ja 
töötingimustega, nagu näiteks tervishoiu 
ja ohutusega töökohal, 
sotsiaalkindlustuse ja töötingimustega, 
nagu need on sätestatud ELi ja 
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samaväärse kaitse; liikmesriikide õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
paigas, või muudele samaväärset kaitset 
tagavatele sätetele;

Or. de

Muudatusettepanek 800
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või kulusid, võttes arvesse 
lõikes 3 osutatud tegureid.
Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see 
ei vasta kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas.

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine
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Muudatusettepanek 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest 
pakkumuses osutatud hind või kulud ei 
kata riigihankelepingu esemeks olevate 
toodete valmistamise, teenuste osutamise 
või ehitustööde tegemise kulusid, võttes 
arvesse majandustingimusi, ja eeskätt kui 
see ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

Or. en
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Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleks võrgustiku sektori hankijaid kohustada pakkumust tagasi 
lükkama, kui nad selgitavad välja, et pakkumuses osutatud hind ei kata ettevõtjale tekkivaid 
kulusid. Tuleb rõhutada, et põhjendamatult madala hinnaga pakkumused – eeskätt need, mille 
puhul pole tagatud riigihankelepingu esemeks olevate toodete valmistamise, teenuste 
osutamise või ehitustööde tegemise kulude tagasiteenimine – on üks peamisi tegureid, mis 
ohustab riigihankelepingute täitmist ja kahjustab avalikku huvi.

Muudatusettepanek 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega, või tarneahela 
töötingimustega seotud kohustustele, 
nagu on sätestatud selle riigi 
tööhõivealastes õigusnormides, kus 
tootmisprotsessid toimuvad, ega XIV lisas 
loetletud rahvusvaheliste konventsioonide
sätetega kehtestatud kohustustele, 
olenevalt sellest, mis on töötajaile 
soodsaim.
Nende sätete hulka kuuluvad järgmised:
(a) need, mis on sätestatud kaheksas 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
põhikonventsioonis (ühinemisvabadus, 
kollektiivläbirääkimiste õigus, 
sunniviisiline ja kohustuslik töö, 
diskrimineerimine tööhõive- ja 
kutseküsimustes ning lapstööjõu 
kasutamine);
(b) tööohutus ja -tervishoid;
(c) tööaeg;
(d) töötasu;
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(e) sotsiaalkindlustus.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine

Muudatusettepanek 805
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui võrgustiku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on saanud 
riigiabi, võib sellise pakkumuse üksnes 

5. Pakkuja peab oma pakkumuse 
esitamisel esitama deklaratsiooni, milles 
ta kinnitab, et nimetatud pakkumus ei saa 
kasu riigiabist, mis on vastuolus Euroopa 
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kõnealusel põhjusel tagasi lükata ainult 
pärast pakkujaga konsulteerimist, kui 
pakkuja ei suuda võrgustiku sektori hankija 
määratud piisava ajavahemiku jooksul 
tõendada, et kõnealune abi sobib kokku 
siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses. Kui võrgustiku sektori hankija 
lükkab neil asjaoludel pakkumuse tagasi, 
teavitab ta sellest komisjoni.

Liidu toimimise lepingu artikliga 107, või 
mis ei ole kooskõlast aluslepingu 
artikliga 107, kui sellist abi andev riik on 
Euroopa Liidu liikmesriik, ning ta peab 
võrgustiku sektori hankija nõudel esitama 
kõik sellega seotud toetavad materjalid.

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

Kui tehakse kindlaks, et väljavalitud 
pakkumus on saanud ebaseaduslikku 
riigiabi, siis hankemenetlus tühistatakse.

Or. fr

Selgitus

Euroopa ettevõtjad peavad üha enam konkureerima kolmandate riikide ettevõtjatega, kes 
saavad olulisel määral avaliku sektori toetust. Seetõttu on oluline luua kõikide esitatud 
pakkumuste jaoks Euroopa Liidus võrdne konkurentsikeskkond ning kohustada võrgustiku 
sektori hankijat lükkama tagasi pakkumus, mis on saanud aluslepingule mittevastavat 
riigiabi.

Muudatusettepanek 806
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hankijad jätavad hankest 
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automaatselt välja pakkumused, mille 
hind kõikide esitatud pakkumuste 
keskmisest hinnast rohkem kui 50% võrra 
väiksem.

Or. it

Muudatusettepanek 807
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad artikli 97 kohaselt 
teistele liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks mis tahes teabe seoses 
tõendite ja dokumentidega, mis esitatakse
seoses lõikes 3 osutatud üksikasjadega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 808
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui võrgustiku sektori hankija 
kavatseb pärast pakkuja selgituste 
kontrollimist võtta vastu põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumuse, mis koosneb 
väljastpoolt liitu pärinevatest toodetest 
ja/või teenustest ja milles hõlmamata 
kaubad või teenused moodustavad üle 
50% pakkumuses sisalduvate kaupade või 
teenuste väärtusest vastavalt artiklile 37 a, 
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teavitab ta teisi pakkujaid kirjalikult 
sellest ja ka põhjendamatult madalate 
küsitud hindade või kulude põhjustest.
Võrgustiku sektori hankija võib jätta mis 
tahes teabe avalikustamata, kui see 
takistaks õigusaktide rakendamist, oleks 
muul viisil vastuolus avalike huvidega või 
kahjustaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a
Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 

sisaldavad pakkumused
1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid 
kolmandatest riikidest, kellega EL ei ole 
kas mitmepoolselt või kahepoolselt 
sõlminud lepingut, mis tagaks liidu 
ettevõtjate võrreldava ja tõhusa 
juurdepääsu nende kolmandate riikide 
turgudele. See ei piira ELi või selle 
liikmesriikide kohustusi kolmandate 
riikide suhtes.
2. Kui kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaal, mille päritolu on kindlaks 
määratud vastavalt nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määrusele 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik[1], ületab 50% 
pakkumuses sisalduvate toodete 
kogumaksumusest, võib asjade 
hankelepingu sõlmimiseks tehtud 
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pakkumuse tagasi lükata. Käesoleva 
artikli kohaldamisel käsitletakse 
telekommunikatsioonivõrgu seadmetes 
kasutatavat tarkvara tootena.
3. Kui kaks või mitu pakkumust on 
artiklis 76 määratletud lepingu sõlmimise 
kriteeriumide seisukohast võrdsed, 
eelistatakse vastavalt teisele lõigule neid 
pakkumusi, mida ei saa lõike 2 kohaselt 
tagasi lükata. Nende pakkumuste hindu 
käsitletakse käesoleva artikli 
kohaldamisel võrdsena, kui 
hinnaerinevus ei ületa 3%.
Pakkumust ei eelistata teisele, nagu on 
sätestatud esimeses lõigus, kui selle 
vastuvõtmine sunniks võrgustiku sektori 
hankijat hankima olemasolevatest 
seadmetest erinevate tehniliste 
omadustega seadmeid, mis tooks kaasa 
ühildumatuse, tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel või 
ebaproportsionaalselt suured kulud.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaalu kindlaksmääramisel lõike 2 
alusel arvesse neid kolmandaid riike, kelle 
suhtes nõukogu otsusega kohaldatakse 
lõike 1 alusel käesoleva direktiivi sätteid.
5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastaaruande, alustades 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese aasta teisest poolaastast, mis 
kajastab mitmepoolsetel või kahepoolsetel 
läbirääkimistel tehtud edusamme liidu 
ettevõtjate juurdepääsu tagamisel 
kolmandate riikide turgudele käesoleva
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvates 
valdkondades, tulemusi, mida kõnealustel 
läbirääkimistel on võidud saavutada, ja 
kõigi sõlmitud kokkulepete praktilist 
rakendamist.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
selliseid arenguid arvestades teha 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
muudatusi käesoleva artikli sätetesse.
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[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. en

Selgitus

Õiguslünkade vältimiseks peaks määruse [COD 2012/0060] jõustumiseni kohaldama 
direktiivi 2004/17/EÜ endist artiklit 58.

Muudatusettepanek 810
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a
Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 

sisaldavad pakkumused
1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid 
kolmandatest riikidest, kellega EL ei ole 
kas mitmepoolselt või kahepoolselt 
sõlminud lepingut, mis tagaks liidu 
ettevõtjate võrreldava ja tõhusa 
juurdepääsu nende kolmandate riikide 
turgudele. See ei piira ELi või selle 
liikmesriikide kohustusi kolmandate 
riikide suhtes.
2. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda, et pakkujad esitaksid teavet 
pakkumusega hõlmatud kaupade ja 
teenuste päritolu ja nende väärtuse kohta. 
Kui kolmandatest riikidest pärit toodete 
väärtus, mille päritolu on kindlaks 
määratud vastavalt nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määrusele 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ületab 50% 
pakkumuses sisalduvate toodete 
kogumaksumusest, võib asjade 
hankelepingu sõlmimiseks tehtud 
pakkumuse järgmistel tingimustel tagasi 



AM\909614ET.doc 41/171 PE492.870v02-00

ET

lükata.
3. Võrgustiku hankijate taotlusel hindab 
komisjon, kas kiita lepingute puhul, mille 
hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta 
(KM) on 5 000 000 eurot või enam, heaks 
nende pakkumuste kõrvalejätmise lepingu 
sõlmimise menetlustest, mis hõlmavad 
väljastpoolt liitu pärinevaid tooteid ja 
teenuseid, kui sellisest riigist pärinevate 
toodete ja teenuste väärtus, kellega liit ei 
ole sõlminud rahvusvahelist lepingut 
riigihangete kohta, sealhulgas ka 
turulepääsukohustuste kohta, või sellisest 
riigist pärinevaid tooteid või teenuseid, 
kellega liit on sellise lepingu sõlminud, 
aga mille suhtes seda lepingut ei 
kohaldata, ületab 50% pakkumuses 
sisalduvate toodete kogumaksumusest.
4. Lõikes 3 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu 
kontrollimenetluse kohaselt.
5. Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 4 kiidab komisjon kavandatud 
kõrvalejätmise heaks järgmistel juhtudel:
(a) kui liidu ning asjaomaste kaupade 
ja/või teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang;
(b) kui punktis a nimetatud lepingu 
puudumisel ja kui asjaomane kolmas riik 
kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus.
Punkti b mõistes eeldatakse olulise 
vastastikkuse puudumist, kui piiravate 
hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.
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Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 6 ei kiida komisjon kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui sellega rikutakse 
turulepääsukohustusi, mille liit on 
rahvusvaheliste lepingute raames võtnud.
6. Olulise vastastikkuse puudumise 
olemasolu hindamisel uurib komisjon 
järgmist:
(a) millisel määral tagatakse asjaomase 
riigi riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;
(b) millisel määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.
7. Sellised lepingud, mille komisjon on 
sõlminud ettevõtjaga, kes rikub lõike 4 
kohaselt vastu võetud komisjoni 
rakendusakte, mis hõlmavad kavatsetud 
kõrvalejätmist, millest avaliku sektori 
hankija on teatanud, tunnistatakse 
kehtetuks direktiivi 2007/66/EÜ 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 811
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a
Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 

sisaldavad pakkumused
1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
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pakkumustele, mis hõlmavad tooteid või 
teenuseid kolmandatest riikidest, millega 
Euroopa Liit ei ole mitmepoolselt ega 
kahepoolselt sõlminud kokkulepet, mis 
tagaks liidu ettevõtjatele võrreldava ja 
tõhusa juurdepääsu nende kolmandate 
riikide turgudele. Seda kohaldatakse ka 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid või 
teenuseid kolmandatest riikidest, millele 
kehtib reservatsioon seoses 
juurdepääsuga Euroopa turule Euroopa 
Liidu poolt sõlmitud riigihankeid 
käsitlevate lepingute raames (kahepoolsed 
vabakaubanduslepingud või 
mitmepoolsed riigihankelepingud). See ei 
piira Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 
kohustusi kolmandate riikide suhtes.
2. Võrgustiku sektori hankija nõuab, et 
pakkujad esitaksid teavet seoses nende 
pakkumuses sisalduvate kaupade ja 
teenuste päritolu ja maksumusega. 
Esialgu aktsepteeritakse tõendina 
ausõnalist kinnitust. Võrgustiku sektori 
hankija võib igas menetluse etapis nõuda 
mõningaid või kõiki nõutavaid 
dokumente. Asjade hankelepingu 
sõlmimiseks tehtud pakkumuse võib 
tagasi lükata, kui kolmandatest riikidest 
pärit toodete osakaal, mille päritolu on 
kindlaks määratud vastavalt nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määrusele 
(EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik, ületab 50% 
pakkumuses sisalduvate toodete ja 
teenuste kogumaksumusest. Käesoleva 
artikli kohaldamisel käsitletakse 
telekommunikatsioonivõrgu seadmetes 
kasutatavat tarkvara tootena.
3. Kui teisest lõigust ei tulene teisiti, siis 
kahe või enama pakkumuse korral, mis 
on artiklis 76 sätestatud kriteeriumide 
seisukohast samaväärsed, eelistatakse 
pakkumusi, mida ei või lõike 2 alusel 
tagasi lükata. Käesoleva artikli 
kohaldamisel käsitatakse selliste 
pakkumuste hindu võrdsetena, kui 
hinnaerinevus ei ole suurem kui 3%.
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Pakkumust ei eelistata teisele, nagu on 
sätestatud esimeses lõigus, kui selle 
vastuvõtmine sunniks võrgustiku sektori 
hankijat hankima olemasolevatest 
seadmetest erinevate tehniliste 
omadustega seadmeid, mis tooks kaasa 
ühildamatuse, tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel või 
ebaproportsionaalselt suured kulud.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta 
kolmandatest riikidest pärit toodete ja 
teenuste osakaalu kindlaksmääramisel 
lõike 2 alusel arvesse neid kolmandaid 
riike, kelle suhtes nõukogu otsusega 
kohaldatakse lõike 1 alusel käesoleva 
direktiivi sätteid.
5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastaaruande, alustades 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese aasta teisest poolaastast, mis 
kajastab mitmepoolsetel või kahepoolsetel 
läbirääkimistel tehtud edusamme 
ühenduse ettevõtjate juurdepääsu 
tagamisel kolmandate riikide turgudele 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvates valdkondades, kõnealuste 
läbirääkimiste tulemusi ja kõigi sõlmitud 
kokkulepete praktilist rakendamist.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
nimetatud edusamme silmas pidades 
vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele 
käesoleva artikli sätteid muuta.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 812
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a
Põhjendamatult madala hinnaga 

pakkumused väljastpoolt ELi
Kui võrgustiku sektori hankija otsustab 
võtta vastu põhjendamatult madala 
pakkumise, mis hõlmab väljastpoolt ELi 
pärit ehitustöid, asju või teenuseid, milles 
sisalduvate ehitustööde, asjade või 
teenuste maksumus ei ületa 50% 
artikliga 37 a kooskõlas olevas 
pakkumuses hõlmatud ehitustööde, asjade 
või teenuste kogumaksumusest, siis peab 
nimetatud võrgustiku sektori hankija 
teavitama teisi pakkujaid kirjalikult 
sellest, miks on pakutud hind või 
maksumus põhjendamatult madalad.
Iga rahvusvahelise lepinguga mitteseotud 
kolmandast riigist pärit pakkumus 
lükatakse automaatselt tagasi, kui küsitud 
hind või maksumus jäävad rohkem kui 
50% alla muude pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või maksumusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 b
Suhted kolmandate riikidega ehitustööde, 

asjade ja teenuste hankelepingute alal
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist üldistest õigusalastest või 
praktilistest raskustest, mida nende 
ettevõtjad teenuste hankelepingute 
sõlmimisel kolmandates riikides kogevad 
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ja millest neile ette kannavad.
2. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule enne 31. detsembrit 2014. 
aastal ja seejärel kindlate ajavahemike 
järel kolmandates riikides avatavatest 
teenuste hankelepingutest ja nende 
riikidega selleteemalistel läbirääkimistel 
saavutatud edusammudest, eelkõige 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.
3. Komisjon püüab pöördumisega 
asjaomase kolmanda riigi poole 
parandada olukorda kõikjal, kus ta 
lõikes 2 viidatud ettekannete või muu 
teabe põhjal leiab, et teenuste 
hankelepingute sõlmimise kontekstis 
kolmas riik:
(a) ei võimalda liidu ettevõtjatele sama 
tõhusat juurdepääsu, kui liit võimaldab 
nimetatud riigi ettevõtjatele, või
(b) ei kohtle liidu ettevõtjaid võrdselt oma 
riigi ettevõtjatega või ei paku samu 
konkurentsivõimalusi kui oma riigi 
ettevõtjatele või
(c) kohtleb teiste kolmandate riikide 
ettevõtjaid paremini kui liidu ettevõtjaid.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist õigusalastest või praktilistest 
raskustest, mida nende ettevõtjad kogevad 
XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätete 
rikkumise tõttu, kui nad püüavad 
kolmandates riikides lepinguid sõlmida, ja 
millest ettevõtjad neile ette kannavad.
5. Lõigetes 3 ja 4 viidatud asjaoludel võib 
komisjon igal ajal teha ettepaneku, et 
nõukogu otsustaks katkestada või piirata 
otsuses nimetatud ajavahemikuks teenuste 
hankelepingute sõlmimise:
(a) ettevõtjatega, kelle suhtes kehtib 
kõnealuse kolmanda riigi õigus;
(b) ettevõtjatega, kes on punktis 
a määratletud ettevõtjate sidusettevõtjad 
ja kellel, kuigi nende registrijärgne 
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asukoht on liidus, ei ole otsest ega 
toimivat seost liikmesriigi majandusega;
(c) ettevõtjatega, kelle esitatud 
pakkumuste sisuks on kõnealusest 
kolmandast riigist pärit teenused.
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega niipea kui võimalik.
Komisjon võib teha ettepaneku kõnealuste 
meetmete kohta omal algatusel või 
liikmesriigi taotlusel.
6. Käesolev artikkel ei mõjuta liidu nende 
kohustuste täitmist kolmandate maade 
suhtes, mis tulenevad rahvusvahelistest 
kokkulepetest riigihangete kohta, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.

Or. en

Selgitus

Õiguslünkade vältimiseks peaks määruse [COD 2012/0060] jõustumiseni kohaldama 
direktiivi 2004/17/EÜ endist artiklit 59.

Muudatusettepanek 814
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 b
Suhted kolmandate riikidega ehitustööde, 

asjade ja teenuste hankelepingute alal
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist üldistest õigusalastest või 
praktilistest raskustest, mida nende 
ettevõtjad ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepingute sõlmimisel kolmandates 
riikides kogevad ja millest need neile ette 
kannavad.
2. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile 
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ja nõukogule kindlate ajavahemike järel 
kolmandates riikides sõlmitavatest 
ehitustööde, asjade ja teenuste 
hankelepingutest ja nende riikidega 
selleteemalistel läbirääkimistel, eelkõige 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames saavutatud edusammudest.
3. Komisjon püüab pöördumisega 
asjaomase kolmanda riigi poole 
parandada olukorda kõikjal, kus ta 
lõikes 2 viidatud ettekannete või muu 
teabe põhjal leiab, et ehitustööde, asjade 
ja teenuste hankelepingute sõlmimisega 
seoses kolmas riik:
(a) ei võimalda Euroopa Liidu 
ettevõtjatele sama tõhusat juurdepääsu 
ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepingute sõlmimisele, kui liit 
võimaldab nimetatud riigi ettevõtjatele, 
või
(b) ei kohtle Euroopa Liidu ettevõtjaid 
võrdselt oma riigi ettevõtjatega või paku 
samu konkurentsivõimalusi kui oma riigi 
ettevõtjatele või
(c) kohtleb teiste kolmandate riikide 
ettevõtjaid paremini kui Euroopa Liidu 
ettevõtjaid.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist õigusalastest või praktilistest 
raskustest, mida nende ettevõtjad 
ehitustööde, asjade ja teenuste 
hankelepinguid sõlmida püüdes kogevad 
kolmandates riikides XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
sätete rikkumise tõttu, millest ettevõtjad 
neile ette kannavad.
5. Lõigetes 3 ja 4 viidatud asjaoludel võib 
komisjon igal ajal teha ettepaneku, et 
nõukogu otsustaks katkestada või piirata 
otsuses nimetatud ajavahemikuks 
ehitustööde, asjade ja teenuste 
hankelepingute sõlmimise:
(a) ettevõtjatega, kelle suhtes kehtib 
kõnealuse kolmanda riigi õigus;
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(b) ettevõtjatega, kes on seotud punktis a 
määratletud ettevõtjatega ja kellel, kuigi 
nende registrijärgne asukoht on Euroopa 
Liidus, ei ole otsest ega toimivat seost 
liikmesriigi majandusega;
(c) ettevõtjatega, kelle esitatud 
pakkumuste sisuks on kõnealusest 
kolmandast riigist pärit ehitustööd, asjad 
ja teenused.
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega niipea kui võimalik.
Komisjon võib teha ettepaneku kõnealuste 
meetmete kohta omal algatusel või 
liikmesriigi taotlusel.
6. Käesolev artikkel ei mõjuta Euroopa 
Liidu kohustuste täitmist kolmandate 
maade suhtes, mis tulenevad 
rahvusvahelistest kokkulepetest 
riigihangete kohta, eriti Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 815
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II jaotis – III peatükk – 3. jagu – 2. a alajagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. a alajagu
Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 
sisaldavad pakkumused ja suhted nende 

riikidega
Artikkel 79 a

Kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid 
sisaldavad pakkumused
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1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pakkumustele, mis hõlmavad tooteid 
kolmandatest riikidest, millega Euroopa 
Liit ei ole mitmepoolselt ega kahepoolselt 
sõlminud kokkulepet, mis tagaks liidu 
ettevõtjatele võrreldava ja tõhusa 
juurdepääsu nende kolmandate riikide 
turgudele. See ei piira Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide kohustusi kolmandate 
riikide suhtes.
2. Asjade hankelepingu sõlmimiseks 
tehtud pakkumuse võib tagasi lükata, kui 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaal, mille päritolu on kindlaks 
määratud vastavalt nõukogu 12. oktoobri 
1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2913/92, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik1, ületab 50% pakkumises 
sisalduvate toodete kogumaksumusest. 
Käesoleva artikli kohaldamisel 
käsitletakse telekommunikatsioonivõrgu 
seadmetes kasutatavat tarkvara tootena.
3. Kui teisest lõigust ei tulene teisiti, siis 
kahe või enama pakkumuse korral, mis 
on artiklis 72 sätestatud kriteeriumide 
seisukohast samaväärsed, eelistatakse 
pakkumusi, mida ei või lõike 2 alusel 
tagasi lükata. Käesoleva artikli 
kohaldamisel käsitatakse selliste 
pakkumuste hindu võrdsetena, kui 
hinnaerinevus ei ole suurem kui 3%.
Pakkumust ei eelistata teisele, nagu on 
sätestatud esimeses lõigus, kui selle 
vastuvõtmine sunniks võrgustiku sektori 
hankijat hankima olemasolevatest 
seadmetest erinevate tehniliste 
omadustega seadmeid, mis tooks kaasa 
ühildamatuse, tehnilised raskused 
käitamisel ja hooldamisel või 
ebaproportsionaalselt suured kulud.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta 
kolmandatest riikidest pärit toodete 
osakaalu kindlaksmääramisel lõike 2 
alusel arvesse neid kolmandaid riike, kelle 
suhtes nõukogu otsusega kohaldatakse 
lõike 1 alusel käesoleva direktiivi sätteid.
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5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastaaruande, alustades 
käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva 
esimese aasta teisest poolaastast, mis 
kajastab mitmepoolsetel või kahepoolsetel 
läbirääkimistel tehtud edusamme 
Euroopa Liidu ettevõtjate juurdepääsu 
tagamisel kolmandate riikide turgudele 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvates valdkondades, kõnealuste 
läbirääkimiste tulemusi ja kõigi sõlmitud 
kokkulepete praktilist rakendamist.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
nimetatud edusamme silmas pidades 
vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele 
käesoleva artikli sätteid muuta.

Artikkel 79 b
Suhted kolmandate riikidega ehitustööde, 

asjade ja teenuste hankelepingute alal
1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist üldistest õigusalastest või 
praktilistest raskustest, mida nende 
ettevõtjad teenuste hankelepingute 
sõlmimisel kolmandates riikides kogevad 
ja millest need neile ette kannavad.
2. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule kindlate ajavahemike järel 
kolmandates riikides sõlmitavatest 
teenuste hankelepingutest ja nende 
riikidega selleteemalistel läbirääkimistel, 
eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames 
saavutatud edusammudest.
3. Komisjon püüab pöördumisega 
asjaomase kolmanda riigi poole 
parandada olukorda kõikjal, kus ta 
lõikes 2 viidatud ettekannete või muu 
teabe põhjal leiab, et teenuste 
hankelepingute sõlmimise kontekstis 
kolmas riik:
 (a) ei võimalda ühenduse ettevõtjatele 
sama tõhusat juurdepääsu 
hankelepingute sõlmimisele, kui ühendus 
võimaldab nimetatud riigi ettevõtjatele, 
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või
(b) ei kohtle Euroopa Liidu ettevõtjaid 
võrdselt oma riigi ettevõtjatega või paku 
samu konkurentsivõimalusi kui oma riigi 
ettevõtjatele või
(c) kohtleb teiste kolmandate riikide 
ettevõtjaid paremini kui Euroopa Liidu 
ettevõtjaid.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist õigusalastest või praktilistest 
raskustest, mida nende ettevõtjad teenuste 
hankelepinguid sõlmida püüdes kogevad 
kolmandates riikides XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätete rikkumise 
tõttu, millest ettevõtjad neile ette 
kannavad.
5. Lõigetes 3 ja 4 viidatud asjaoludel võib 
komisjon igal ajal teha ettepaneku, et 
nõukogu otsustaks katkestada või piirata 
otsuses nimetatud ajavahemikuks teenuste 
hankelepingute sõlmimise:
(a) ettevõtjatega, kelle suhtes kehtib 
kõnealuse kolmanda riigi õigus;
(b) ettevõtjatega, kes on seotud punktis a 
määratletud ettevõtjatega ja kellel, kuigi 
nende registrijärgne asukoht on Euroopa 
Liidus, ei ole otsest ega toimivat seost 
liikmesriigi majandusega;
(c) ettevõtjatega, kelle esitatud 
pakkumuste sisuks on kõnealusest 
kolmandast riigist pärit teenused.
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega niipea kui võimalik.
Komisjon võib teha ettepaneku kõnealuste 
meetmete kohta omal algatusel või 
liikmesriigi taotlusel.
6. Käesolev artikkel ei mõjuta ühenduse 
kohustuste täitmist kolmandate maade 
suhtes, mis tulenevad rahvusvahelistest 
kokkulepetest riigihangete kohta, eriti 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.
__________________
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1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. fr

Selgitus

Komisjon on jätnud käesolevad sätted välja oma ettepanekust võtta vastu vastastikkuse 
instrument. Võttes arvesse käesoleva teksti hilinemist ja et ennetada õigusliku vaakumi teket, 
tuleks need kaks artiklit ajutiselt uuesti kasutusele võtta. Nimetatud artiklid kaotavad 
kehtivuse, kui jõustub määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu 
kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele.

Muudatusettepanek 816
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud
Lepingute täitmise tingimused

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke 
väljakuulutamise teates või kirjeldustes. 
Kõnealused tingimused võivad eelkõige 
hõlmata sotsiaalseid ja keskkondlikke 
kaalutlusi. Nad võivad lisada ka nõude, et 
ettevõtjad näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Or. de

Selgitus

Riigihankega mitteseotud kriteeriumide kaasamine riigihankelepingute sõlmimisse peaks 
olema riigihanke esemega alati tihedalt seotud. Võimalus sätestada lepingu täitmise 
eritingimused, mis võivad eelkõige hõlmata sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi, võib 
kaasa tuua selle, et hankija kaldub teatavate sotsiaalsete või keskkondlike tingimuste 
kehtestamise kaudu artiklist 66 ja selles nimetatud hindamiskriteeriumidest kõrvale.
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Muudatusettepanek 817
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi.
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu esemega seotud lepingu 
täitmise eritingimused, kui need esitatakse 
hanke väljakuulutamise teates või 
kirjeldustes. Kõnealused tingimused 
võivad eelkõige hõlmata sotsiaalseid ja 
keskkondlikke kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad hõlmata majanduslikke, 
innovatsiooni-, keskkonna- või 
sotsiaalseid kaalutlusi. Nad võivad lisada 
ka nõude, et ettevõtjad näevad ette 
hinnatõusu ohu kompenseerimise (riskide 
maandamine), kui see tuleneb 
hinnakõikumisest ja võib lepingu täitmist 
oluliselt mõjutada. Ükski nendest 
eritingimustest ei tohi aga põhjustada 
seose nõrgenemist lepingu esemega.
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Or. en

Muudatusettepanek 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused
tingimused võivad eelkõige hõlmata
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad hõlmata sotsiaalseid ja
keskkondlikke kaalutlusi ning samuti 
võivad need hõlmata ehitustöö tegemise, 
teenuse osutamise või asjade tarnimise 
paigas kehtivaid sotsiaal- ja 
tööhõivekaitset ning töötingimusi, nagu 
sätestatud riiklikes õigusaktides ja/või 
kollektiivlepingutes või rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas. Nad võivad lisada ka nõude, et 
ettevõtjad näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 

1. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
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sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi.

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

Or. it

Muudatusettepanek 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates 
või kirjeldustes. Kõnealused tingimused 
sisaldavad vastavust liidu 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või kohustustele, mis on seotud 
sotsiaalsete ja töötingimustega, nagu 
näiteks tervishoiu ja ohutusega töökohal, 
sotsiaalkindlustuse ja töötingimustega, 
nagu need on sätestatud ELi ja 
liikmesriikide õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas ning mida kohaldatakse 
ehitustöö või teenuse teostamise või asjade 
tarnimise paigas, või muudele 
samaväärset kaitset tagavatele sätetele. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.
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Or. de

Muudatusettepanek 822
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi 
ning võivad ühtlasi hõlmata tingimust, et
liikmesriigid võivad ette näha sellise 
hinnatõusu ohu kompenseerimise, mis oli 
pakkumuse esitamise ajal ettenägematu ja 
mis võib lepingu täitmist oluliselt 
mõjutada.

Or. it

Muudatusettepanek 823
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi. 
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
töötute ja noorte inimeste 
koolitusmeetmeid. Nad võivad lisada ka 
nõude, et ettevõtjad näevad ette hinnatõusu 
ohu kompenseerimise (riskide 
maandamine), kui see tuleneb 
hinnakõikumisest ja võib lepingu täitmist 
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oluliselt mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võrgustiku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda, et pakkuja 
näitaks oma pakkumustes ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel osapooltel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad. Kui on vaja 
spetsiaalset oskusteavet ja/või varustust, 
nimetab peatöövõtja hankelepingus 
alltöövõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 825
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võrgustiku sektori hankija palub
hankedokumentides, et pakkuja näitaks 
oma pakkumustes ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel osapooltel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad, esitades teabe 
allhankijate nimede, kontaktandmete ja 
esindajate kohta.

Kõigi allhankeahelas tehtavate 
muudatuste kohta teeb ettepaneku 
ettevõtja ja need kooskõlastatakse 
võrgustiku sektori hankijaga. Kui 
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kavandatav ettepanek puudutab uue 
allhankija kaasamist, märgib põhihankija 
tema nime, kontaktandmed ja seaduslikud 
esindajad.
Kõik allhankeahela ettevõtjad tagavad, et 
järgitakse käesoleva direktiivi sätteid ja 
hankedokumentides kehtestatud 
tingimusi, ning garanteerivad, et 
lepinguga seotud kohustusi täidetakse 
pakkumuses kindlaksmääratuga 
samaväärselt.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides või liikmesriik nõuab, 
et pakkuja näitaks oma pakkumustes ära 
lepingu kõik osad, mis ta kavatseb lasta 
teha allhankena kolmandatel osapooltel, ja 
kõik allhangete väljapakutud täitjad. Mis 
tahes muudatustest alltöövõtuahelas ning 
mis tahes uuest alltöövõtjast tuleb avaliku 
sektori hankijale viivitamatult teada anda, 
esitades muuhulgas nende nimed, 
kontaktandmed ja seaduslikud esindajad.

Or. de

Muudatusettepanek 828
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid piiravad pakkuja 
võimalust kasutada riigihankelepingu 
täitmisel allhankijaid kuni kolme või 
vähema järjestikuse allhankijaga. 
Võrgustiku sektori hankijad võivad 
allhankijate kasutamisele kehtestada 
täiendavaid piiranguid seoses allhankijate 
või järjestikuste allhankijate arvuga või 
võimalusega teha allhankeahelas 
muudatusi või näha ette, et lepingute 
ühegi osa ei kohta ei sõlmita 
allhankelepingut kolmandate isikutega.

Or. en

Muudatusettepanek 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alltöövõtjate kasutamise põhjused 
tuleb esitada hankedokumentides ning 
need peaksid tulenema tehnilistest 
kaalutlustest, mitte olema suunatud
tööjõukulude langetamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 830
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Allhankijate kasutamise põhjused 
sätestatakse hankedokumentides, neid 
põhjendatakse rangelt tehniliste 
kaalutlustega ega eirata asjakohaseid 
õigusakte ning kohustusi, mida 
kohaldatakse ehitustöö tegemise, teenuse 
osutamise või asjade tarnimise paigas.

Or. en

Muudatusettepanek 831
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 
ette näha, et võrgustiku sektori hankija 
kannab põhitöövõtjale osutatavate 
teenuste, tarnitavate asjade või 

välja jäetud
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teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. 
Sel juhul kehtestavad liikmesriigid 
asjakohased mehhanismid, mis 
võimaldavad põhitöövõtjal vaidlustada 
alusetud maksed. Kõnealust makseviisi 
hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

Or. en

Selgitus

Töövõtja ja alltöövõtja vaheline suhe on lepinguõiguse peamine element. See ettepanek viib 
olukorrani, kus alltöövõtja proovib saada tasu otse võrgustiku sektori hankijalt ning võib 
hankija jätta ilma tema õigusest pidada lepingu täitmisega seotud kaalukatel põhjustel kinni 
makseid töövõtjale.

Muudatusettepanek 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Otsemaksetega võrgustiku sektori hankijalt alltöövõtjatele rikutakse lepinguvabaduse 
õiguspõhimõtet ja võetakse põhitarnijatelt kontroll, mis neil on oma tarneahelate üle, et 
tagada alltöövõtjalt tellitud toote või teenuse õigeaegne ja kvaliteetne tarnimine/osutamine.

Muudatusettepanek 834
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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alusetud maksed. Kõnealust makseviisi 
hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

Or. de

Muudatusettepanek 835
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad piirata pakkuja 
võimalust riigihanke teostamisel teha 
allhankeid maksimaalselt kolmele või 
vähemale järjestikusele allhangete 
täitjale. Liikmesriigid näevad allhankija 
taotluse korral ja kui lepingu olemus seda 
lubab ette, et võrgustiku sektori hankija 
kannab põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sellisel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmavat korda 
tuleb reguleerida 
hankemenetlusdokumentides.

Or. fr

Muudatusettepanek 836
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 837
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
võrgustiku sektori hankija võib 
pakkumuses osutatud alltöövõtja kõrvale 
jätta, kui:
(i) alltöövõtja ei vasta pakkumuse puhul 
ettenähtud valikukriteeriumidele;
(ii) alltöövõtja ei ole suuteline oma 
lepinguosa nõuetekohaselt täitma.
Menetluses osalemise tingimusi ja 
alltöövõtja suutlikkust oma lepinguosa 
nõuetekohaselt täita hinnatakse 
proportsionaalselt alltöövõtjale antud 
lepinguosaga, tuginedes artiklis 76 
osutatud lepingu sõlmimise 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Võrgustiku sektori hankijatel peaks olema rohkem võimalusi mõjutada eduka pakkuja 
allhankeid. Eelkõige peaks neil olema õigus kontrollida pakutud alltöövõtjate sobivust ja 
kvalifikatsiooni. Kõik sellekohased nõuded peaksid olema kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pole selge, millele see osutab.
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Muudatusettepanek 840
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. de

Muudatusettepanek 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tööandja ja/või tööturu osapoolte 
lepingulised fondid või institutsioonid 
võivad põhitöövõtjat ja mis tahes 
vahendavat alltöövõtjat lisaks alltöövõtjale 
või tema asemel pidada tagatise andjana 
otseselt vastutavaks mis tahes vastutuse 
puhul, mis tuleneb sellest, et alltöövõtja ei 
vastanud sätetele, mis on seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, nagu näiteks tervishoiu ja 
tervishoiu ja ohutusega töökohal, 
sotsiaalkaitse ja töötingimustega, nagu 
need on sätestatud ELi ja liikmesriikide 
õigusnormide või haldussätetega, 
vahekohtuotsusega, kollektiivlepingutega 
ja rahvusvahelise tööõiguse sätetega, mis 
on esitatud XI lisas ning mida 
kohaldatakse ehitustöö või teenuse 
teostamise või asjade tarnimise paigas; 
need kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis. 
Seda kohaldatakse muid tingimusi 
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arvestamata, iseäranis otsese süü
kandmiseta tööandjale.

Or. de

Muudatusettepanek 842
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 844
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Allhankijate kasutamise põhjused 
peavad olema välja toodud 
hankemenetlusdokumentides ning need 
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peavad olema rangelt põhjendatud 
tehniliste kaalutlustega. Allhanget 
võidakse kasutada ka üksnes kehtivatest 
õigusaktidest ja kohustustest mööda 
hiilimiseks, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamisele, teenuste 
osutamisele ja asjade tarnimisele.
Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira
peatöövõtja ja allhankijate vastutust.
Liikmesriigid kehtestavad allhankijate 
ahelas ühise ja solidaarse vastutamise 
süsteemi.

Or. fr

Muudatusettepanek 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peatöövõtja ja alltöövõtjate vastutust.

Liikmesriigid tagavad alltöövõtuahela 
ühisvastutuse süsteemi.
Peamine ettevõtja ja riigihankelepinguga 
hõlmatud töös osalev mis tahes allhankija 
vastutavad ühiselt ja solidaarselt kõigi 
kohustuste eest, mis tulenevad allhankija 
suutmatusest täita põhiõiguste ning 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetega, 
sotsiaalsete eeskirjade ja standarditega, 
tööhõive- ja töötingimustega, 
töötervishoiu ja tööohutuse ning 
sotsiaalkindlustusega seotud sätteid, nagu 
on ette nähtud ELi ja riiklike 
õigusaktidega, õigusnormide või 
haldussätetega, kollektiivlepingutega ja 
rahvusvahelise tööõiguse sätetega, mis on 
esitatud XIV lisas ning mida kohaldatakse 
ehitustöö tegemise või teenuse osutamise 
või asjade tarnimise paigas.
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Liikmesriigid võivad oma riikliku õiguse 
alusel kehtestada rangemad 
vastutuseeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alltöövõtjatest ettevõtjate arv 
riigihankelepingu täitmisel peab piirduma 
maksimaalselt kolme järjestikuse 
alltöövõtjaga.

Or. de

Muudatusettepanek 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võrgustiku sektori hankijad tagavad, 
et lepingu täitmisel on edukad pakkujad 
lepingu alusel kohustatud järgima selles 
liikmesriigis kehtivaid kohustuslikke 
haldus- ja õigusnorme, kus lepingut 
täidetakse.
Veelgi enam, kui edukas pakkuja tellib 
osa ehitustöid, asju või teenuseid 
allhankena ja kui mis tahes allhankija on 
kohtu või muu pädeva asutuse otsuse 
kohaselt rikkunud esimeses lõigus 
osutatud sätteid lepingu täitmise käigus, 
võtab edukas pakkuja asjaomas(t)e 
allhankija(te) suhtes tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
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meetmeid.
Kui edukas pakkuja ei ole täitnud 
esimeses ja/või teises lõigus sätestatud 
kohustusi kolme kuu jooksul alates kohtu 
või muu pädeva asutuse esmasest otsusest, 
annab võrgustiku sektori hankija selle 
küsimuse üle kohtule või muule pädevale 
asutusele, et see teeks otsuse asjakohaste 
sanktsioonide kohta.

Or. en

Selgitus

Selle ettepaneku eesmärk on võtta arvesse raportööri muret kohaldatavate õigusaktide üle, 
millest olenevad peatöövõtja kohustused, ja seda kogu tarneahelas, tagades samas, et need 
uued eeskirjad on jätkuvalt kooskõlas lepinguvabaduse aluspõhimõtetega ja et neid ei 
kasutata vääralt.

Muudatusettepanek 848
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riigihankega seotud ehitustööde 
teostamisega seotud peamine ettevõtja ja 
kõik allhankijad vastutavad ühiselt ja 
solidaarselt allhankija poolt põhiõiguste, 
tervishoiu- ja turvalisuse nõuete, 
sotsiaalsete eeskirjade ja normide, 
töötamise ja töötingimustega seotud 
nõuete, töökoha tervishoiu- ja turvalisuse 
nõuete ja sotsiaalkindlustuse nõuete 
mittejärgimise eest ning samuti kõikide 
asjakohaste liidu õigusaktide sätete, 
kõikide liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide, kollektiivlepingute ja 
lepingute ning XIV lisas loetletud 
rahvusvaheliste konventsioonide 
mittejärgimise eest, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamise, teenuste 
osutamise või asjade tarnimise paigas. 
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Need kohustused kehtivad ka piiriüleste 
olukordade puhul, kus ühe liikmesriigi 
töölised osutavad teenuseid teises 
liikmesriigis. 
Võrgustiku sektori hankija oma lepingus 
peamise ettevõtjaga ja peatöövõtjaga ning 
kõik vahendavad allhankijad oma 
lepingutes oma allhankijatega sätestavad, 
et juhul, kui neil on põhjust uskuda, et 
nende otsene allhankija rikub esimeses 
lõigus sätestatud eeskirju, siis peab 
allhankija viivitamatult võtma koheseid 
meetmeid olukorra parandamiseks või 
vastasel korral nimetatud leping 
lõpetatakse. 
Liikmesriigid võivad oma riikliku õiguse 
raames kehtestada rangemad 
vastutuseeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 849
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu muudatust selle kehtivusajal 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust igal juhul olulisena, 
kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

2. Lepingu muudatust selle kehtivusajal 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust olulisena, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

Or. es

Muudatusettepanek 850
Marc Tarabella



AM\909614ET.doc 73/171 PE492.870v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu muudatust selle kehtivusajal 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust igal juhul olulisena, 
kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 
kohaldamist, käsitatakse muudatust igal 
juhul olulisena, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

Or. fr

Muudatusettepanek 851
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu muudatust selle kehtivusajal 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust igal juhul olulisena, 
kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

2. Lepingu muudatust selle kehtivusajal 
käsitatakse lõike 1 kohaselt olulisena, kui 
sellega muutub leping oluliselt võrreldes 
algselt sõlmitud lepinguga. Ilma et see 
piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist, 
käsitatakse muudatust igal juhul olulisena, 
kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

(-a a (uus) muudatusega muudetakse 
lepingu olemust;
(-a b (uus) muudatusega hõlmatakse 
lepingupartneri asendamist;
(a) muudatusega kehtestatakse 
tingimused, mis algse hankemenetluse 
osana oleksid võimaldanud valida välja 
muid kui algselt väljavalitud taotlejaid või 
oleksid võimaldanud lepingu sõlmimist 
teise pakkujaga;
(b) muudatusega muudetakse lepingu 
majanduslikku tasakaalu töövõtja kasuks;



PE492.870v02-00 74/171 AM\909614ET.doc

ET

(c) muudatusega laiendatakse lepingu 
reguleerimisala märkimisväärselt, et 
hõlmata lepinguga algselt hõlmamata 
asjad, teenused või ehitustööd.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 852
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muudatusega kehtestatakse 
tingimused, mis algse hankemenetluse 
osana oleksid võimaldanud valida välja 
muid kui algselt väljavalitud taotlejaid või 
oleksid võimaldanud lepingu sõlmimist 
teise pakkujaga;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikli ümberkorraldamine (vt muudatusettepanekut artikli 82 lõike 2 kohta). Antud säte on 
kaasatud nimetatud muudatusettepanekusse.

Muudatusettepanek 853
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatusega muudetakse lepingu välja jäetud
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majanduslikku tasakaalu töövõtja kasuks.

Or. fr

Selgitus

Artikli ümberkorraldamine (vt muudatusettepanekut artikli 82 lõike 2 kohta). Antud säte on 
kaasatud nimetatud muudatusettepanekusse.

Muudatusettepanek 854
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatusega muudetakse lepingu 
majanduslikku tasakaalu töövõtja kasuks.

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

Or. es

Muudatusettepanek 855
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muudatusega laiendatakse lepingu 
reguleerimisala märkimisväärselt, et 
hõlmata lepinguga algselt hõlmamata 
asjad, teenused või ehitustööd.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikli ümberkorraldamine (vt muudatusettepanekut artikli 82 lõike 2 kohta). Antud säte on 
kaasatud nimetatud muudatusettepanekusse.
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Muudatusettepanek 856
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muudatusega laiendatakse lepingu 
reguleerimisala märkimisväärselt, et 
hõlmata lepinguga algselt hõlmamata 
asjad, teenused või ehitustööd.

(c) muudatusega laiendatakse lepingu 
reguleerimisala märkimisväärselt, et 
hõlmata lepinguga algselt hõlmamata 
asjad, teenused või ehitustööd. Sellele 
vaatamata võib piisava eelneva tehnilise 
põhjendusega lepingut laiendada ka 
lepingu algse objektiga tihedalt seotud 
tarnetele, teenustele või ehitustöödele.

Or. es

Muudatusettepanek 857
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muudatusega laiendatakse lepingu 
reguleerimisala märkimisväärselt, et 
hõlmata lepinguga algselt hõlmamata 
asjad, teenused või ehitustööd.

(c) muudatusega laiendatakse lepingu eset
märkimisväärselt, et hõlmata lepinguga 
algselt hõlmamata asjad, teenused või 
ehitustööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 858
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingupartneri asendamist käsitatakse 
olulise muudatusena lõike 1 tähenduses.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikli ümberkorraldamine (vt muudatusettepanekut artikli 82 lõike 2 kohta). Antud säte on 
kaasatud nimetatud muudatusettepanekusse.

Muudatusettepanek 859
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Ettevõtete vahelise vara võõrandamise arvesse võtmine elementide hulgas, mis põhjendavad 
lepingupartneri vahetumisest tekkinud mitteolulist muutust.

Muudatusettepanek 860
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
kohaldamisest kõrvale hoida, ega juhul, 
kui võrgustiku sektori hankija võtab üle
peatöövõtja allkirjaõiguse vastavalt 
liikmesriigi sätetele kooskõlas artikliga 
81.

Or. en

Muudatusettepanek 861
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 862
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
kui see on suurem, aga jääb alla 20%
algse lepingu maksumusest, kui muudatus 
ei muuda lepingu üldist olemust. Kui 
tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust väärtust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 20% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 865
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel. Kui 
muudatuse väärtus ei ületa poolt 
artiklis 12 sätestatud piirmääradest ja on 
võrdne või suurem kui 5% algse lepingu 
maksumusest, siis hinnatakse olulise 
muudatuse tegemise vajadust lõike 2 
sätete alusel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 866
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Muudatusettepanek 867
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

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

Or. es

Muudatusettepanek 868
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid või
jääb alla 10% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 869
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid või, 
kui ületab, siis on alla 20% algse lepingu 
maksumusest, kui muudatus ei muuda 
lepingu üldist olemust. Kui tehakse mitu 
järjestikust muudatust, hinnatakse 
kõnealust väärtust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse väärtuse alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

Kohtupraktika ja doktriini kohaselt on see piirmäär kaugelt liiga madal. Lepingu algsest 
hinnast 5-10%-ni ulatuvad täiendavad teenused on avalike teenuste hangete ehitustööde 
lepingute puhul tavalised; 5% piirmäär ei näi olevat mõistlik.
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Muudatusettepanek 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

Aastal 2000 kinnitas Euroopa Kohus, et 10%-line suurenemine ei nõua uut hankemenetlust 
(5. oktoober 2000, kohtuasi C-337/98, Euroopa Ühenduste Komisjon vs Prantsuse Vabariik). 
Kui piirmääraks kehtestatakse 5%, takistab see lepingutesse nende kehtivusajal mis tahes 
muudatuste tegemist. See tooks kaasa probleemseid tagajärgi lepingute täitmisel. 15%-lise 
piirmääraga võetakse arvesse riiklikes ja Euroopa kohtupraktikas väljatöötatud lahendusi ja 
püütakse vältida väärkasutusi hanke-eeskirjade kohaldamisel.

Muudatusettepanek 872
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 15% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
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järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Selgitus

Piirmäär tuleks tõsta 15%-ni, mis on kooskõlas tänapäevase kohtupraktikaga ja millega 
antakse võrgustiku sektori hankijale ja töövõtjale manööverdamisruumi, et võimaldada neil 
reageerida muutuvatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 873
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu tegelikust
maksumusest, kui muudatus ei muuda 
lepingu üldist olemust. Kui tehakse mitu 
järjestikust muudatust, hinnatakse 
kõnealust maksumust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse maksumuse 
alusel.

Or. fr

Selgitus

Algse lepingu tegeliku hinna arvesse võtmine tundub olevat täpsem viide.

Muudatusettepanek 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iseäranis, kui lepingu reguleerimisala 
võib muutuda järgmistel põhjustel:
- olulised innovatsioonid või tehnilised 
muutused;
- kasutamise või hooldamise tehniline 
keerukus, mis nõuab esialgse töövõtja 
sekkumist;
- selliste hädaabi- ja ettenägematute 
ehitustööde, teenuste või asjade vajalik 
rakendamine, mida ei saa põhilepingust 
tehniliselt ega majanduslikult eraldada, 
nii et see ei põhjustaks võrgustiku sektori 
hankijale tõsiseid probleeme;
ei käsitata muudatust olulisena lõike 1 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 875
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 876
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 877
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad avaldavad 
Euroopa Liidu Teatajas teate selliste 
muudatuste kohta. Kõnealused teated 
sisaldavad XVI lisas esitatud teavet ja see 
avaldatakse kooskõlas artikliga 65.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 878
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Võrgustiku sektori hankijad ei kasuta 
lepingu muudatusi järgimistel juhtudel:

7. Võrgustiku sektori hankijad ei kasuta 
lepingu muudatusi, kui muudatuse 
eesmärk on kompenseerida hinnatõusu 
riski, mille on maandanud töövõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 879
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Võrgustiku sektori hankijad ei kasuta
lepingu muudatusi järgimistel juhtudel:

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

Or. fr

Selgitus

Ettepaneku võtta vastu direktiiv ebaselge sõnastuse selgitamine.

Muudatusettepanek 880
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui muudatuse eesmärk on puuduste 
kõrvaldamine või nende tagajärgede 
heastamine, kui seda on võimalik teha 
lepinguliste kohustuste jõustamisega;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Probleemne – ükski võrgustiku sektori ettevõtja ei saa kergesti loobuda töövõtja tegevuse 
puudujääkide tõttu tekkinud nõuetest, et vältida uut hankemenetlust.

Muudatusettepanek 881
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 241 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui muudatuste eesmärk on puuduste 
kõrvaldamine või nende tagajärgede 
heastamine, kui seda on võimalik teha 
lepinguliste kohustuste jõustamisega;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 882
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui muudatuste eesmärk on 
kompenseerida hinnatõusu risk, mida on 
maandanud töövõtja.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 883
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui muudatuste eesmärk on 
kompenseerida hinnatõusu risk, mida on 
maandanud töövõtja.

(b) kui muudatuste eesmärk on 
kompenseerida hinnatõusu risk, mida on 
maandanud töövõtja, ilma et see piiraks 
juhtusid, kus olenemata artiklist 82 
taastatakse lepingu majanduslik tasakaal.

Or. es

Muudatusettepanek 884
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 välja jäetud
Lepingute lõpetamine

Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijatel on võimalik kehtiva 
siseriikliku lepinguõigusega ettenähtud 
tingimuste kohaselt lõpetada ehitustööde, 
asjade või teenuste leping selle 
kehtivusaja jooksul, kui on täidetud üks 
järgmine tingimus:
(a) artikliga 21 ette nähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt erasektori partneri 
osalemisest lepingu sõlminud juriidilises 
isikus vastavalt artikli 21 lõikele 4;
(b) lepingu muudatust käsitatakse uue 
lepingu sõlmimisena artikli 82 
tähenduses;
(c) Euroopa Liidu Kohus leiab seoses 
aluslepingu artikli 258 kohase 
menetlusega, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused 
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täitmata, kuna kõnealuse liikmesriigi 
võrgustiku sektori hankija on sõlminud 
kõnesoleva lepingu, jättes aluslepingutest 
ja käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata.

Or. en

Selgitus

See säte ei ole riigihankeid käsitlevates ELi õigusaktides vajalik. Seda saab piisavalt 
reguleerida riiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 885
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikliga 21 ette nähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt erasektori partneri 
osalemisest lepingu sõlminud juriidilises 
isikus vastavalt artikli 21 lõikele 4;

(a) artikliga 21 ette nähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt erasektori partneri 
osalemisest lepingu sõlminud juriidilises 
isikus vastavalt artiklile 21;

Or. fr

Selgitus

Riigihankelepingute lõpetamisega seotud käesoleva sätte piiramine üksnes horisontaalse 
koostööga seotud lepingutele (artikli 21 lõige 4) ei ole õigustatud. Seda tuleks kohaldada 
kõikidele artiklis 21 sätestatud juhtudele (ettevõttesisene, ettevõttesisesed ühishanked).

Muudatusettepanek 886
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingu muudatust käsitatakse uue 
lepingu sõlmimisena artikli 82 

välja jäetud
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tähenduses;

Or. es

Muudatusettepanek 887
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 888
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 890
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui järjestikuste muudatuste tõttu, mis ei 
allu pakkuja kontrollile, ei ole võimalik 
riigihankelepingut täita, välja arvatud 
ebaproportsionaalsete investeeringute 
piiramise puhul, tagavad liikmesriigid, et 
pakkujad saavad vastavalt kehtivas 
riiklikus lepinguõiguses määratletud 
tingimustele:
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(a) küsida hüvitist lepingu täitmiseks 
vajaliku mis tahes lisateenuse eest;
(b) nõuda lepingu lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 892
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Lepingu täitmise järelevalve ja kohustuste 

täitmata jätmise register
1. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
teostada järelevalvet lepingu 
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töövõtjapoolse täitmise üle ning 
korraldada sobilikes etappides lepingu 
perioodi jooksul lepingu täitmise 
hindamise, kasutades meetodit, mis 
põhineb objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ning mida kohaldatakse 
süstemaatilisel, ühtsel ja läbipaistval 
viisil. Lepingu täitmise hindamisest tuleb 
teavitada asjaomast töövõtjat, kellele tuleb 
anda võimalus tulemused mõistliku aja 
jooksul vaidlustada ja saada kohtulikku 
kaitset.
2. Kui korraldatakse lõikes 1 osutatud 
hindamine ning leitakse, et ettevõtja või 
tema poolt kõnealuse lepingu täitmiseks 
määratud alltöövõtja lepingujärgsete 
kohustuste täitmises esineb 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi
ning ettevõtja ei esita neile vastuväiteid 
või ettevõtja vastuväiteid ei kinnitata 
kohtuliku kaitse taotlemise käigus, teatab 
võrgustiku sektori hankija sellest 
asjaolust ja hindamise vajalikest 
üksikasjadest artiklites 93 ja 97 osutatud 
järelevalve- ja haldusasutustele.
3. Sellisel juhul kantakse ettevõtja 
ametlikku kohustuste täitmata jätmise 
registrisse, mida haldavad artiklites 93 ja 
97 osutatud järelevalve- ja 
haldusasutused.
4. Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijad saaksid kergesti tutvuda 
kohustuste täitmata jätmise ametlike 
registritega ning saaksid teavet ja abi 
käesoleva artikli kohaldamise kohta 
järelevalve- ja haldusasutuste poolt 
pakutava abi kaudu kooskõlas 
artiklitega 93, 96 ja 97.

Or. en

Muudatusettepanek 893
Frank Engel, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 välja jäetud
Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 

hankelepingute sõlmimine
XVII lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute väärtus vastab vähemalt 
artikli 12 punktis c sätestatud piirmäärale.

Or. en

Selgitus

See on seotud A- ja B-teenuste eristamise taastamisega.

Muudatusettepanek 894
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVII lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute väärtus vastab vähemalt 
artikli 12 punktis c sätestatud piirmäärale.

XVII a lisa B osas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingud sõlmitakse vastavalt 
käesolevale peatükile, kui lepingute väärtus 
vastab vähemalt artikli 12 punktis c 
sätestatud piirmäärale.

Or. fr

Muudatusettepanek 895
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVII lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute väärtus vastab vähemalt 
artikli 12 punktis c sätestatud piirmäärale.

XVII lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute väärtus vastab vähemalt 
artikli 12 punktis c sätestatud piirmäärale, 
ilma et see piiraks liikmesriikide ja/või 
võrgustiku sektori hankija vabadust 
osutada sotsiaalteenuseid ja muid 
eriteenuseid või organiseerida nende 
osutamist, kaasamata sellesse 
riigihankemenetlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85 välja jäetud
Teadete avaldamine

1. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad sõlmida artiklis 84 osutatud 
teenuste lepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.
2. Võrgustiku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 84 osutatud teenuste 
lepingu, teatavad tulemustest lepingu 
sõlmimise teatega.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt XVIII lisas osutatud 
teavet kooskõlas standardsete 
näidisteadetega. Kõnealused 
standardvormid kehtestab komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.
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4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 65 ettenähtud 
korras.

Or. en

Selgitus

See on seotud A- ja B-teenuste eristamise taastamisega.

Muudatusettepanek 897
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad sõlmida artiklis 84 osutatud 
teenuste lepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigile sama tüüpi 
teenustele, näiteks õigusteenustele; järgida tuleks samu konfidentsiaalsustingimusi.

Muudatusettepanek 898
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad sõlmida artiklis 84 osutatud 
teenuste lepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 899
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt XVIII lisas osutatud 
teavet kooskõlas standardsete 
näidisteadetega. Kõnealused 
standardvormid kehtestab komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 900
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt XVIII lisas osutatud 
teavet kooskõlas standardsete 
näidisteadetega. Kõnealused 
standardvormid kehtestab komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

3. Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt XVIII lisas osutatud teavet 
kooskõlas standardsete näidisteadetega.

Or. de

Muudatusettepanek 901
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated
sisaldavad vähemalt XVIII lisas osutatud 
teavet kooskõlas standardsete 
näidisteadetega. Kõnealused
standardvormid kehtestab komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

3. Lõikes 2 osutatud teade sisaldab
vähemalt XVIII lisas osutatud teavet 
kooskõlas standardsete näidisteadetega. 
Kõnealuse standardvormi kehtestab 
komisjon. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 100 
osutatud nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 902
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 65 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 65 ettenähtud korras.

Or. de

Muudatusettepanek 903
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 65 ettenähtud korras.

4. Lõikes 1 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 65 ettenähtud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 904
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated
avaldatakse artikliga 65 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teade avaldatakse 
artikliga 65 ettenähtud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 välja jäetud
Lepingute sõlmimise põhimõtted

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

Or. en
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Selgitus

See on seotud A- ja B-teenuste eristamise taastamisega.

Muudatusettepanek 906
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 907
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 909
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et hankijad on 
võimelised täielikult täitma kõiki oma 
kulukohustusi ettevõtjate ees, ning 
kindlustavad, et hankijad asutavad 
ennetuslikult sobiva tagatisvahendi 
ettevõtja krediidi kaitseks;

Or. it

Selgitus

Ei või lubada, et avalikud haldusasutused jätavad tehtud tööde ja osutatud teenuste eest 
eraettevõtjatele pikaajaliselt maksmata. Krediidi kaitseks asjakohase tagatisvahendi 
asutamine, millele ettevõtja saaks pärast tööde teostamist nõuet esitada, võiks olla 
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hädavajalik vahend, et tagada ettevõtjatele tegelikult tasu maksmine.

Muudatusettepanek 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 913
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad artiklis 81 
esitatud allhankeid käsitlevate sätete 
täitmise.

Or. de
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Muudatusettepanek 914
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Teenuseosutaja valimisel võivad 
liikmesriigid kaaluda artiklis 31 esitatud 
reserveeritud hankelepingute kasutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 915
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 916
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Liikmesriigid tagavad direktiivi 
2004/18/EÜ artiklis 55 esitatud 
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kõrvalejätmise põhjuste rakendamise.

Or. de

Muudatusettepanek 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 89 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ideekonkursi tulemustega seotud teabe 
avaldamine takistaks õigusaktide 
rakendamist või oleks muul viisil vastuolus 
üldiste huvidega või kahjustaks selle 
konkreetse era- või avalik-õigusliku 
ettevõtja õigustatud ärihuve, kellega 
leping sõlmiti, või takistaks ausat 
konkurentsi ettevõtjate vahel, võib sellise 
teabe jätta avaldamata.

Ideekonkursi tulemustega seotud teave 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui see
takistaks õigusaktide rakendamist või oleks 
vastuolus üldiste huvidega.

Or. en

Muudatusettepanek 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JUHTIMINE JÕUSTAMINE, ARUANDLUS JA 
HALDUSKOOSTÖÖ

Or. en

Muudatusettepanek 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu direktiivi 92/13/EMÜ kohaselt 
tagavad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
korrektse kohaldamise tõhusate, 
olemasolevate ja läbipaistvate 
mehhanismidega, mis täiendavad 
võrgustiku sektori hankijate tehtud 
otsuste läbivaatamiseks kasutatavat 
kehtivat süsteemi.

1. Korrektse ja tõhusa rakendamise 
tulemuslikuks kindlustamiseks tagavad 
liikmesriigid, et üks või mitu asutust või 
struktuuri täidab vähemalt käesolevas 
artiklis sätestatud ülesandeid. Nad 
annavad komisjonile teada kõigist 
asutustest või struktuuridest, mis oleksid 
nende ülesannete täitmiseks pädevad.

Or. en

Muudatusettepanek 920
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad artiklitega 93 ja 97 ette 
nähtud järelevalve- ja haldusasutuste 
kaudu hõlpsasti teavet ja abi seoses 
käesoleva artikli kohaldamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et valvatakse 
riigihanke-eeskirjade kohaldamise järele, 
sealhulgas liidu poolt kaasrahastatavate 
projektide rakendamise järele, eesmärgiga 
avastada liidu rahalisi huvisid ohustavaid 
asjaolusid. Järelevalvet tuleks kasutada 
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võimalike hankepettuste, korruptsiooni, 
huvide konflikti ja muude tõsise 
rikkumise juhtumite ennetamiseks, 
avastamiseks ja nendest nõuetekohaseks 
teavitamiseks.
Kui järelevalveasutused või -struktuurid 
tuvastavad konkreetseid rikkumisi või 
süsteemseid probleeme, volitatakse neid 
andma kõnealuste probleemidega 
tegelemine üle riiklikele auditiasutustele, 
kohtutele või vahekohtutele või muudele 
asjakohastele asutustele või 
struktuuridele, nagu ombudsman, riikide 
parlamendid või nende komisjonid.

Or. en

Muudatusettepanek 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohaste järelevalvetegevuste 
tulemused tehakse üldsusele teatavaks 
asjakohaste teabevahendite abil. Eelkõige 
avaldavad liikmesriigid vähemalt iga kahe 
aasta järel ülevaate väärkohaldamise või 
õigusliku ebakindluse sagedasematest 
põhjustest, sealhulgas võimalikest 
struktuurilistest või korduvatest
probleemidest eeskirjade kohaldamisel, 
näiteks pettustejuhtumitest ja muudest 
ebaseaduslikest tegevustest.
Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
kahe aasta järel üldülevaate oma riiklikest 
jätkusuutlikest hankepoliitikatest, 
kirjeldades vastavaid riiklikke 
tegevuskavu ja algatusi ning nende 
rakendamist, kui see on teada. Samuti 
osutavad nad VKEde edukuse määra 
riigihangetel; kui VKEdega sõlmitud 
lepingute väärtus on alla 50%, osutavad 
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liikmesriigid, kas on alustatud algatusi 
selle edukuse määra suurendamiseks.
Saadud andmete põhjal avaldab komisjon 
korrapäraselt aruande nende 
poliitikavaldkondade rakendamise ja 
heade tavade kohta siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes isikule või organile, kellel ei 
ole juurdepääsu nõukogu direktiivi 
92/13/EMÜ kohasele läbivaatamiskorrale, 
antakse võimalus teatada võimalikest selle 
direktiivi rikkumistest pädevale asutusele 
või struktuurile, kes kaalub 
nõuetekohaselt kõiki piisavalt 
põhjendatud kaebusi ja võtab 
asjakohaseid meetmeid vastavalt riiklikes 
õigusaktides sätestatud volitustele ja 
pädevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et liidu 
riigihankealaste õigusaktide tõlgendamise 
ja kohaldamise suunised on tasuta 
saadaval, et aidata võrgustiku sektori 
hankijatel ja ettevõtjatel liidu 
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riigihankealaseid õigusakte õigesti 
kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mille komisjon on 
kehtestanud liikmesriikidega 
suhtlemiseks, määravad liikmesriigid 
kontaktpunkti koostöö jaoks komisjoniga, 
kui see jälgib liidu õiguse kohaldamist ja 
liidu eelarve täitmist Euroopa Liidu 
lepingu artikli 17 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 317 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõik 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Võrgustiku sektori hankijad säilitavad, 
vähemalt lepingu kehtivusajal, koopiad 
kõigist sõlmitud lepingutest, mille väärtus 
on vähemalt:
(a) 1 000 000 eurot asjade või teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
Nad annavad juurdepääsu kõnealustele
lepingutele kooskõlas kõigi kehtivate 
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eeskirjadega, mis käsitlevad 
dokumentidele juurdepääsu ja 
andmekaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 a
Kui on tuvastatud, et lepingujärgse olulise 
nõude täitmises on esinenud lepingu
täitmiseks määratud ettevõtja või 
alltöövõtja märkimisväärseid või pidevaid 
puudusi, esitab avaliku sektori hankija 
andmed ja vajalikud üksikasjad artiklites 
93 ja 97 mainitud järelevalve- ja 
haldusasutustele.

Or. de

Muudatusettepanek 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 a
Kohustuste täitmata jätmise register

1. Kui ettevõtja rikub lepingus esitatud 
tingimusi, iseäranis sotsiaal- ja töökaitse 
ning töötingimuste ja allhangetega seotud 
tingimusi, kantakse ta riigihanke-
eeskirjades sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise registrisse.
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2. Artiklis 93 osutatud järelevalve- ja 
haldusasutused töötlevad ja 
ajakohastavad kohustuste täitmata jätmise 
registrit korrapäraselt. Võrgustiku sektori 
hankijatel on õigus ja kohustus registriga 
enne riigihankelepingu sõlmimist tutvuda.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 b
Kohustuste täitmata jätmise register

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

Or. de

Muudatusettepanek 930
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 Artikkel välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 931
Heide Rühle



PE492.870v02-00 114/171 AM\909614ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
Avalik järelevalve

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.
Kõigi võrgustiku sektori hankijate suhtes 
kohaldatakse sellist järelevalvet. 
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevused 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märge hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute väärtus jääb alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid.
(b) ülevaade säästva hankepoliitika 
rakendamisest, sh menetlustest, millega 
võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja sh puudega 
inimeste ligipääsu tagamise või 
innovatsiooni soodustamisega seotud 
kaalutlusi;
(c) tsentraliseeritud andmed riigihangete 
valdkonnas teatatud pettuse- ja 
korruptsioonijuhtude ning huvide 
konflikti juhtude ja muude tõsiste 
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rikkumiste kohta, sh juhud, mis 
puudutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihanke eeskirjade kohaldamise ja 
võrgustiku sektori hankija ja eelkõige 
keskse hankija järgitavate seotud tavade 
jälgimine;
(b) võrgustiku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihanke-eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihange-eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihanke-eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
riigihanke eeskirjade korduvate 
küsimustega ja riigihanke eeskirjadega 
seotud süsteemsete raskustega, võttes 
arvesse käesoleva direktiivi sätteid ja 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohast 
kohtupraktikat;
(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate 
terviklike ja rakendatavate süsteemide 
kehtestamine ja kohaldamine, et avastada 
ja hoida ära hangetega seotud pettusi, 
korruptsiooni, huvide konflikti ning muid 
raskeid rikkumisi ja teavitada nendest 
nõuetekohaselt;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
võrgustiku sektori hankijatele, kellel on 
kohustus võtta seda oma otsustes arvesse 
või kui analüüsi ei järgita, põhjendada 
selle kõrvalejätmist;
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(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuse või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus 
teavitab Euroopa Pettustevastast Ametit 
liidu hankemenetluse mis tahes 
rikkumisest, kui see on seotud Euroopa 
Liidu poolt otseselt või kaudselt 
rahastatud lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 92/13/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi võrgustiku sektori hankija otsused, 
kui järelevalveasutus on jälgimise ja 
õigusabi andmise käigus avastatud 
rikkumisi.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks erilise 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui leping ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mida 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
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eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib järelevalveasutusel paluda 
analüüsida liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, mis puudutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib järelevalveasutusele teha 
ülesandeks võtta teatavate juhtumite 
puhul järelmeetmeid ja tagada, et pädevad 
siseriiklikud ametiasutused, kes on 
kohustatud tema juhiseid järgima, 
võtaksid asjakohaseid meetmeid seoses 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumistega, 
mis puudutavad kaasrahastatavaid 
projekte.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
võrgustiku sektori hankijate otsused 
vastavad käesolevale direktiivile ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
üldtingimustele, ei asenda ega mõjuta 
komisjoni institutsionaalset rolli 
aluslepingu järelevalvajana. Kui komisjon 
otsustab anda üksikjuhtumi lahendada, 
jätab ta endale ka õiguse sekkuda 
kooskõlas talle aluslepinguga antud 
pädevusega.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt:
(a) 1 000 000 eurot asjade või teenuste 
hankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul.
7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi 
õigusaktidega võimaldab 
järelevalveasutus kirjaliku taotluse alusel 
piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu 
lõikes 6 osutatud sõlmitud lepingutele. 
Juurdepääsu andmisest lepingute 
teatavatele osadele võidakse keelduda, kui 
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nende avalikustamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs avalikustatavatele osadele 
antakse mõistliku aja jooksul ja hiljemalt 
45 päeva jooksul alates taotluse 
kuupäevast. 
Lepingule juurdepääsut taotlevad 

taotlejatel ei pea näitama otsest või 
kaudset huvi teatava lepingu vastu. Teabe 
saajal lubatakse see avalikustada.
8. Kokkuvõte kõigist tegevustest, mis 
järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1–7, lisatakse lõikes 2 osutatud 
aastaaruandele. 

Or. en

Muudatusettepanek 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
Avalik järelevalve

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.
Kõigi võrgustiku sektori hankijate suhtes 
kohaldatakse sellist järelevalvet. 
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevused 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
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huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märge hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute väärtus jääb alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid.
(b) ülevaade säästva hankepoliitika 
rakendamisest, sh menetlustest, millega 
võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja sh puudega 
inimeste ligipääsu tagamise või 
innovatsiooni soodustamisega seotud 
kaalutlusi;
(c) tsentraliseeritud andmed riigihangete 
valdkonnas teatatud pettuse- ja 
korruptsioonijuhtude ning huvide 
konflikti juhtude ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta, sh juhud, mis 
puudutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihanke eeskirjade kohaldamise ja 
võrgustiku sektori hankija ja eelkõige 
keskse hankija järgitavate seotud tavade 
jälgimine;
(b) võrgustiku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihanke-eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihange-eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihanke-eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
riigihanke eeskirjade korduvate 
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küsimustega ja riigihanke eeskirjadega 
seotud süsteemsete raskustega, võttes 
arvesse käesoleva direktiivi sätteid ja 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohast 
kohtupraktikat;
(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate 
terviklike ja rakendatavate süsteemide 
kehtestamine ja kohaldamine, et avastada 
ja hoida ära hangetega seotud pettusi, 
korruptsiooni, huvide konflikti ning muid 
raskeid rikkumisi ja teavitada nendest 
nõuetekohaselt;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
võrgustiku sektori hankijatele, kellel on 
kohustus võtta seda oma otsustes arvesse 
või kui analüüsi ei järgita, põhjendada 
selle kõrvalejätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuse või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus 
teavitab Euroopa Pettustevastast Ametit 
liidu hankemenetluse mis tahes 
rikkumisest, kui see on seotud Euroopa 
Liidu poolt otseselt või kaudselt 
rahastatud lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 92/13/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
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läbi võrgustiku sektori hankija otsused, 
kui järelevalveasutus on jälgimise ja 
õigusabi andmise käigus avastatud 
rikkumisi.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks erilise 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui leping ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mida 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib järelevalveasutusel paluda 
analüüsida liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, mis puudutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib järelevalveasutusele teha 
ülesandeks võtta teatavate juhtumite 
puhul järelmeetmeid ja tagada, et pädevad 
siseriiklikud ametiasutused, kes on 
kohustatud tema juhiseid järgima, 
võtaksid asjakohaseid meetmeid seoses 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumistega, 
mis puudutavad kaasrahastatavaid 
projekte.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
võrgustiku sektori hankijate otsused 
vastavad käesolevale direktiivile ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
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üldtingimustele, ei asenda ega mõjuta 
komisjoni institutsionaalset rolli 
aluslepingu järelevalvajana. Kui komisjon 
otsustab anda üksikjuhtumi lahendada, 
jätab ta endale ka õiguse sekkuda 
kooskõlas talle aluslepinguga antud 
pädevusega.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade või teenuste 
hankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul.
7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi 
õigusaktidega võimaldab 
järelevalveasutus kirjaliku taotluse alusel 
piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu 
lõikes 6 osutatud sõlmitud lepingutele. 
Juurdepääsu andmisest lepingute 
teatavatele osadele võidakse keelduda, kui 
nende avalikustamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs avalikustatavatele osadele 
antakse mõistliku aja jooksul ja hiljemalt 
45 päeva jooksul alates taotluse 
kuupäevast. 
 Lepingule juurdepääsut taotlevad 
taotlejatel ei pea näitama otsest või 
kaudset huvi teatava lepingu vastu. Teabe 
saajal lubatakse see avalikustada.
8. Kokkuvõte kõigist tegevustest, mis 
järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1–7, lisatakse lõikes 2 osutatud 
aastaaruandele. 
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas alternatiivsete erinevates muudatusettepanekutes tehtud ettepanekutega juhtimise 
kohta. Selle ettepanekuga jäetakse avalikku järelevalvet käsitlev artikkel 93 tervikuna välja. 
Igas liikmesriigis ainult ühele riiklikule järelevalveasutusele volituste andmine rikuks 
subsidiaarsuse põhimõtet ja üleantud haldus- või föderaalstruktuuridega liikmesriikides oleks 
seda võimatu rakendada.

Muudatusettepanek 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
Avalik järelevalve

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.
Kõigi võrgustiku sektori hankijate suhtes 
kohaldatakse sellist järelevalvet. 
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevused 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märge hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute väärtus jääb alla 50 %, 
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analüüsitakse aruandes põhjuseid.
(b) ülevaade säästva hankepoliitika 
rakendamisest, sh menetlustest, millega 
võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja sh puudega 
inimeste ligipääsu tagamise või 
innovatsiooni soodustamisega seotud 
kaalutlusi;
(c) tsentraliseeritud andmed riigihangete 
valdkonnas teatatud pettuse- ja 
korruptsioonijuhtude ning huvide 
konflikti juhtude ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta, sh juhud, mis 
puudutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihanke eeskirjade kohaldamise ja 
võrgustiku sektori hankija ja eelkõige 
keskse hankija järgitavate seotud tavade 
jälgimine;
(b) võrgustiku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihanke-eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihange-eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihanke-eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
riigihanke eeskirjade korduvate 
küsimustega ja riigihanke eeskirjadega 
seotud süsteemsete raskustega, võttes 
arvesse käesoleva direktiivi sätteid ja 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohast 
kohtupraktikat;
(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate 
terviklike ja rakendatavate süsteemide 
kehtestamine ja kohaldamine, et avastada 
ja hoida ära hangetega seotud pettusi, 
korruptsiooni, huvide konflikti ning muid 
raskeid rikkumisi ja teavitada nendest 
nõuetekohaselt;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
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sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
võrgustiku sektori hankijatele, kellel on 
kohustus võtta seda oma otsustes arvesse 
või kui analüüsi ei järgita, põhjendada 
selle kõrvalejätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuse või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate
projektide puhul; järelevalveasutus 
teavitab Euroopa Pettustevastast Ametit 
liidu hankemenetluse mis tahes 
rikkumisest, kui see on seotud Euroopa 
Liidu poolt otseselt või kaudselt 
rahastatud lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 92/13/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi võrgustiku sektori hankija otsused, 
kui järelevalveasutus on jälgimise ja 
õigusabi andmise käigus avastatud 
rikkumisi.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks erilise 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
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seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui leping ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mida 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib järelevalveasutusel paluda 
analüüsida liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, mis puudutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib järelevalveasutusele teha 
ülesandeks võtta teatavate juhtumite 
puhul järelmeetmeid ja tagada, et pädevad 
siseriiklikud ametiasutused, kes on 
kohustatud tema juhiseid järgima, 
võtaksid asjakohaseid meetmeid seoses 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumistega, 
mis puudutavad kaasrahastatavaid 
projekte.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
võrgustiku sektori hankijate otsused 
vastavad käesolevale direktiivile ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
üldtingimustele, ei asenda ega mõjuta 
komisjoni institutsionaalset rolli 
aluslepingu järelevalvajana. Kui komisjon 
otsustab anda üksikjuhtumi lahendada, 
jätab ta endale ka õiguse sekkuda 
kooskõlas talle aluslepinguga antud 
pädevusega.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade või teenuste 
hankelepingute puhul;
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(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul.
7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi 
õigusaktidega võimaldab 
järelevalveasutus kirjaliku taotluse alusel 
piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu 
lõikes 6 osutatud sõlmitud lepingutele. 
Juurdepääsu andmisest lepingute 
teatavatele osadele võidakse keelduda, kui 
nende avalikustamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs avalikustatavatele osadele 
antakse mõistliku aja jooksul ja hiljemalt 
45 päeva jooksul alates taotluse 
kuupäevast. 
 Lepingule juurdepääsut taotlevad 
taotlejatel ei pea näitama otsest või 
kaudset huvi teatava lepingu vastu. Teabe 
saajal tuleb lubatakse see avalikustada.
8. Kokkuvõte kõigist tegevustest, mis 
järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1–7, lisatakse lõikes 2 osutatud 
aastaaruandele. 

Or. en

Selgitus

Kavandatava määrusega suurendatakse märkimisväärselt liikmesriikide halduskoormust. 
Lisaks mõjutab see liikmesriikide halduse sisemist korraldust. Direktiivi õige rakendamise 
tagamiseks vajalike tegevustega ja vastutavate asutustega seotud otsused tuleks lasta teha 
liikmesriikidel.

Muudatusettepanek 934
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 Artikkel on välja jäetud.

Or. de

Muudatusettepanek 935
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
Avalik järelevalve

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.
Kõigi võrgustiku sektori hankijate suhtes 
kohaldatakse sellist järelevalvet. 
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevused 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märge hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute väärtus jääb alla 50 %, 
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analüüsitakse aruandes põhjuseid.
(b) ülevaade säästva hankepoliitika 
rakendamisest, sh menetlustest, millega 
võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja sh puudega 
inimeste ligipääsu tagamise või 
innovatsiooni soodustamisega seotud 
kaalutlusi;
(c) tsentraliseeritud andmed riigihangete 
valdkonnas teatatud pettuse- ja 
korruptsioonijuhtude ning huvide 
konflikti juhtude ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta, sh juhud, mis 
puudutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihanke eeskirjade kohaldamise ja 
võrgustiku sektori hankija ja eelkõige 
keskse hankija järgitavate seotud tavade 
jälgimine;
(b) võrgustiku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihanke-eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihange-eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihanke-eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
riigihanke eeskirjade korduvate 
küsimustega ja riigihanke eeskirjadega 
seotud süsteemsete raskustega, võttes 
arvesse käesoleva direktiivi sätteid ja 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohast 
kohtupraktikat;
(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate 
terviklike ja rakendatavate süsteemide 
kehtestamine ja kohaldamine, et avastada 
ja hoida ära hangetega seotud pettusi, 
korruptsiooni, huvide konflikti ning muid 
raskeid rikkumisi ja teavitada nendest 
nõuetekohaselt;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
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sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
võrgustiku sektori hankijatele, kellel on 
kohustus võtta seda oma otsustes arvesse 
või kui analüüsi ei järgita, põhjendada 
selle kõrvalejätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuse või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus 
teavitab Euroopa Pettustevastast Ametit 
liidu hankemenetluse mis tahes 
rikkumisest, kui see on seotud Euroopa 
Liidu poolt otseselt või kaudselt 
rahastatud lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 92/13/EMÜ 
alusel loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi võrgustiku sektori hankija otsused, 
kui järelevalveasutus on jälgimise ja 
õigusabi andmise käigus avastatud 
rikkumisi.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks erilise 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
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seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui leping ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mida 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib järelevalveasutusel paluda 
analüüsida liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, mis puudutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib järelevalveasutusele teha 
ülesandeks võtta teatavate juhtumite 
puhul järelmeetmeid ja tagada, et pädevad 
siseriiklikud ametiasutused, kes on 
kohustatud tema juhiseid järgima, 
võtaksid asjakohaseid meetmeid seoses 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumistega, 
mis puudutavad kaasrahastatavaid 
projekte.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
võrgustiku sektori hankijate otsused 
vastavad käesolevale direktiivile ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
üldtingimustele, ei asenda ega mõjuta 
komisjoni institutsionaalset rolli 
aluslepingu järelevalvajana. Kui komisjon 
otsustab anda üksikjuhtumi lahendada, 
jätab ta endale ka õiguse sekkuda 
kooskõlas talle aluslepinguga antud 
pädevusega.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade või teenuste 
hankelepingute puhul;
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(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul.
7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi 
õigusaktidega võimaldab 
järelevalveasutus kirjaliku taotluse alusel 
piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu 
lõikes 6 osutatud sõlmitud lepingutele. 
Juurdepääsu andmisest lepingute 
teatavatele osadele võidakse keelduda, kui 
nende avalikustamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs avalikustatavatele osadele 
antakse mõistliku aja jooksul ja hiljemalt 
45 päeva jooksul alates taotluse 
kuupäevast. 
 Lepingule juurdepääsut taotlevad 
taotlejatel ei pea näitama otsest või 
kaudset huvi teatava lepingu vastu. Teabe 
saajal tuleb lubatakse see avalikustada.
8. Kokkuvõte kõigist tegevustest, mis 
järelevalveasutus teostab vastavalt 
lõigetele 1–7, lisatakse lõikes 2 osutatud 
aastaaruandele. 

Or. en

Muudatusettepanek 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 

1. Liikmesriigid tagavad
rakendusmeetmete järelevalve ja 
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järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.

kooskõlastamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:

3. Pädevad asutused vastutavad järgmiste 
ülesannete eest:

Or. fr

Muudatusettepanek 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihanke eeskirjade kohaldamise ja 
võrgustiku sektori hankija ja eelkõige 
keskse hankija järgitavate seotud tavade 
jälgimine;

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

Or. de

Muudatusettepanek 939
Sergio Gaetano Cofferati



PE492.870v02-00 134/171 AM\909614ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) nende aruannete läbivaatamine, 
mille on talle saatnud võrgustiku sektori 
hankijad, kes kavatsevad kasutada 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetlust;

Or. it

Muudatusettepanek 940
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) ametliku kohustuste täitmata jätmise 
registri haldamine, nagu sätestatud 
artiklis 83 a.

Or. en

Muudatusettepanek 941
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi võrgustiku sektori hankija otsused, 
kui järelevalveasutus on jälgimise ja 
õigusabi andmise käigus avastatud 
rikkumisi.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi võrgustiku sektori hankija otsused, kui 
järelevalveasutus on jälgimise ja õigusabi 
andmise käigus avastatud rikkumisi.

Pädevad asutused võivad vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi võrgustiku sektori hankija otsused, kui 
järelevalveasutus on jälgimise ja õigusabi 
andmise käigus avastatud rikkumisi.

Or. fr

Muudatusettepanek 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib järelevalveasutusel paluda 
analüüsida liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, mis puudutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib järelevalveasutusele teha 
ülesandeks võtta teatavate juhtumite 
puhul järelmeetmeid ja tagada, et pädevad 
siseriiklikud ametiasutused, kes on 
kohustatud tema juhiseid järgima, 
võtaksid asjakohaseid meetmeid seoses 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumistega, 
mis puudutavad kaasrahastatavaid 
projekte.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt:

välja jäetud

(a) 1 000 000 eurot asjade või teenuste 
hankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul.

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt:

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
siseriiklikele pädevatele asutustele kõigi 
sõlmitud lepingute teksti, kui lepingute 
väärtus on vähemalt:

Or. fr

Muudatusettepanek 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi 
õigusaktidega võimaldab 
järelevalveasutus kirjaliku taotluse alusel 
piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu 
lõikes 6 osutatud sõlmitud lepingutele. 
Juurdepääsu andmisest lepingute 
teatavatele osadele võidakse keelduda, kui 
nende avalikustamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 

välja jäetud
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eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs avalikustatavatele osadele 
antakse mõistliku aja jooksul ja hiljemalt 
45 päeva jooksul alates taotluse 
kuupäevast.
Lepingule juurdepääsut taotlevad 
taotlejatel ei pea näitama otsest või 
kaudset huvi teatava lepingu vastu. Teabe 
saajal lubatakse see avalikustada.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse alusel piiramatut ja täielikku tasuta 
juurdepääsu lõikes 6 osutatud sõlmitud 
lepingutele. Juurdepääsu andmisest 
lepingute teatavatele osadele võidakse 
keelduda, kui nende avalikustamine 
takistaks õigusaktide rakendamist või oleks 
muul viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.

7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi õigusaktidega 
võimaldavad pädevad asutused kirjaliku 
taotluse alusel piiramatut ja täielikku tasuta 
juurdepääsu lõikes 6 osutatud sõlmitud 
lepingutele. Juurdepääsu andmisest 
lepingute teatavatele osadele võidakse 
keelduda, kui nende avalikustamine 
takistaks õigusaktide rakendamist või oleks 
muul viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
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Or. fr

Muudatusettepanek 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikaruanded lepingute sõlmimise 
menetluse kohta

Üksikaruanded

Or. en

Muudatusettepanek 952
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad säilitavad 
asjakohast teavet iga lepingu, raamlepingu 
ja loodud dünaamilise hankesüsteemi 
kohta. See teave on piisav, et nad saaksid 
hiljem õigustada otsuseid, mis on tehtud 
seoses:

1. Võrgustiku sektori hankijad säilitavad 
asjakohast teavet piirmäära ületava iga 
lepingu, raamlepingu või loodud 
dünaamilise hankesüsteemi kohta. See 
teave on piisav, et nad saaksid hiljem 
õigustada otsuseid, mis on tehtud seoses:

Or. en

Muudatusettepanek 953
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi hankemenetluste

Võrgustiku sektori hankijad astuvad 
vajalikke samme kõigi, ka elektrooniliste 
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kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad 
nad hankemenetluse kõik etapid, 
sealhulgas suhtluse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste 
väljavalimise ja lepingu sõlmimise.

vahendite abil läbiviidavate 
hankemenetluste dokumenteerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad
nad hankemenetluse kõik etapid, 
sealhulgas suhtluse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste 
väljavalimise ja lepingu sõlmimise.

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi, ka elektrooniliste 
vahendite abil läbiviidavate 
hankemenetluste kulgemise. Selleks 
tagavad nad, et säilitavad piisava 
dokumentatsiooni, millega põhjendada
hankemenetluse kõigis etappides tehtud 
otsuseid, nagu näiteks dokumendid
suhtluse kohta ettevõtjatega ja sisemised 
arutelud, pakkumuste ettevalmistamise, 
dialoogi ja vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste väljavalimise ja lepingu 
sõlmimise.

Or. en

Muudatusettepanek 955
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad Võrgustiku sektori hankijad 
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dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
suhtluse ettevõtjatega ja sisemised 
arutelud, pakkumuste ettevalmistamise, 
dialoogi ja vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste väljavalimise ja lepingu 
sõlmimise.

dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
suhtluse ettevõtjatega ja sisemised 
arutelud, pakkumuste ettevalmistamise, 
dialoogi ja vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste väljavalimise ja lepingu 
sõlmimise, eduka pakkuja nime ja 
põhjused, miks tema pakkumus välja 
valiti, ning juhul kui see on teada, ka 
lepingu või raamlepingu sellise osa 
suuruse, mille suhtes edukas pakkuja 
kavatseb sõlmida allhankelepinguid 
kolmandate isikutega ning teabe 
alltöövõtjate kohta, muuhulgas nende 
nimed, kontaktandmed ja seaduslikud 
esindajad.

Or. de

Muudatusettepanek 956
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
suhtluse ettevõtjatega ja sisemised 
arutelud, pakkumuste ettevalmistamise, 
dialoogi ja vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste väljavalimise ja lepingu 
sõlmimise.

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
suhtluse ettevõtjatega, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste 
väljavalimise ja lepingu sõlmimise.

Or. en

Selgitus

Nõue dokumenteerida kõik „sisemised arutelud“ on tarbetu ja ebaproportsionaalne. Samuti 
tekitab see säte õiguskindlusetust, kuna mõistet „sisemised arutelud“ ei ole direktiivis 
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määratletud.

Muudatusettepanek 957
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealust teavet säilitatakse vähemalt 
neli aastat pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva, nii et võrgustiku sektori hankijal 
on selle ajavahemiku jooksul võimalik 
esitada komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele vajalikku teavet, kui
nad seda taotlevad.

2. Nimetatud teavet säilitatakse vähemalt 
neli aastat pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva, nii et ostjal on selle ajavahemiku 
jooksul võimalik esitada komisjonile 
vajalikku teavet, kui viimane seda nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealust teavet säilitatakse vähemalt 
neli aastat pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva, nii et võrgustiku sektori hankijal 
on selle ajavahemiku jooksul võimalik 
esitada komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele vajalikku teavet, kui 
nad seda taotlevad.

2. Kõnealust teavet säilitatakse vähemalt 
neli aastat pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva, nii et võrgustiku sektori hankijal 
on selle ajavahemiku jooksul võimalik 
esitada komisjonile või artiklis 92 osutatud 
riiklikele asutustele või struktuuridele 
vajalikku teavet, kui nad seda taotlevad.

Or. en

Muudatusettepanek 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 95 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Statistikaandmete kogumine liikmesriikide aruannetest on ebausaldusväärne ja põhjustab 
bürokraatiat ning kulusid. Artikli 95 eesmärk on ristkontrollida andmebaasist TED kogutud 
andmeid vastavalt ettepaneku artiklile 64. Nii TED-andmed kui riikide aruannete andmed on 
aga väga sageli ebatäielikud. Ristkontrollimise asemel tuleks statistikaandmete TED-sammast 
veelgi tugevdada ja riikliku aruandluse sammas täielikult kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 960
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 93 kohaselt asutatud või 
määratud asutused edastavad komisjonile
iga aasta kohta ühe standardvormil 
põhineva rakendamis- ja statistikaaruande
hiljemalt järgneva aasta 31. oktoobril.

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
edastatakse iga aasta kohta rakendamis- ja 
statistikaaruanne hiljemalt järgneva aasta 
31. oktoobril.

Or. en

Muudatusettepanek 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 93 kohaselt asutatud või 
määratud asutused edastavad komisjonile 
iga aasta kohta ühe standardvormil 

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

31. oktoobril.

Or. en

Muudatusettepanek 962
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab 
vähemalt artiklis 12 sätestatud 
piirmäärast allapoole jäävate sõlmitud 
lepingute (mis oleksid käesoleva 
lepinguga hõlmatud, kui nende väärtus 
ületaks piirmäära) koguväärtust, mis on 
esitatud artiklites 5–11 osutatud tegevuste 
kategooriate kaupa.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab 
vähemalt artiklis 12 sätestatud piirmäärast 
allapoole jäävate sõlmitud lepingute (mis 
oleksid käesoleva lepinguga hõlmatud, kui 
nende väärtus ületaks piirmäära) 
koguväärtust, mis on esitatud artiklites 5–
11 osutatud tegevuste kategooriate kaupa.

2. Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab 
käesoleva direktiivi artiklis 12 sätestatud 
piirmäärast allapoole jäävate sõlmitud 
lepingute (mis oleksid käesoleva lepinguga 
hõlmatud, kui nende väärtus ületaks 
piirmäära) puhul hanke koguväärtuse 
hinnangut vaadeldaval aastal. Kõnealune 
hinnang võib eelkõige põhineda vastavalt 
riiklikele avaldamisnõuetele saadaolevatel 
andmetel.

Or. en
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Muudatusettepanek 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõnealune 
aruanne sisaldab vähemalt sõlmitud 
lepingute arvu ja väärtust, esitatuna 
artiklites 5–11 osutatud tegevuste 
kategooriate kaupa, ning mis tahes muud 
teavet, mida on vaja lepingu nõuetekohase 
kohaldamise kontrollimiseks. See hõlmab 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse kohaselt sõlmitud lepingute arvu 
ja väärtust, esitatuna artiklis 44 osutatud 
olukordade ning artiklite 5–11 kohaste 
tegevuste kategooriate kaupa. Aruandes 
märgitakse ka eduka töövõtja liikmesriik 
või kolmas riik.

3. Liikmesriigid tagavad kõigi käesolevas 
direktiivis sätestatud piirmäära ületavate 
lepingute puhul, et kõnealune aruanne 
sisaldab sõlmitud lepingute hinnangulist 
arvu ja väärtust vaadeldaval aastal, 
esitatuna artiklites 5–11 osutatud tegevuste 
kategooriate kaupa, ning mis tahes muud 
teavet, mida on vaja WTO riigihankeid
käsitleva lepingu nõuetekohase 
kohaldamise kontrollimiseks. See hõlmab 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse kohaselt sõlmitud lepingute 
hinnangulist arvu ja väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) haldusliku lihtsustamise huvides võib 
statistikaandmeid koguda juhuvaliku 
alusel, kui ei seata ohtu andmete 
representatiivsust;

Or. en

Muudatusettepanek 966
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 3 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgitakse esitatud teabe 
konfidentsiaalset laadi.

Or. en

Muudatusettepanek 967
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab standardvormi 
lõikes 1 osutatud iga-aastaste rakendus-
ja statistikaaruannete koostamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab standardvormi 
lõikes 1 osutatud iga-aastaste rakendus- ja
statistikaaruannete koostamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

5. Komisjon kehtestab standardvormi 
lõikes 1 osutatud iga-aastaste 
statistikaaruannete jaoks. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 100 osutatud nõuandemenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 969
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud õigusaktidega 
tagatakse, et:

välja jäetud

(a) haldusliku lihtsustamise huvides võib 
andmeid koguda juhuvaliku alusel, kui ei 
seata ohtu andmete representatiivsust;
(b) järgitakse esitatud teabe 
konfidentsiaalsust.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juhtimisega (abi võrgustiku sektori hankijatele ja ettevõtjatele) seotud alternatiivsete 
ettepanekute osana jäetakse artikkel 97 selle muudatusettepanekuga välja. Komisjoni 
ettepanekuid tuleks toetada kulutõhusust tõendavate selgete näidetega ning nende 
üksikasjalike ettepanekutega rikutakse ka subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. 
Liikmesriigid peavad riigihangete puhul aga omaks võtma põhimõtte, et kõigepealt tuleb 
mõelda VKEdele (põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele“), mille kohta tehti ettepanek ka 
põhjenduses.

Muudatusettepanek 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatava määrusega suurendatakse märkimisväärselt liikmesriikide halduskoormust. 
Lisaks mõjutab see liikmesriikide halduse sisemist korraldust. Direktiivi õige rakendamise 
tagamiseks vajalike tegevustega ja vastutavate asutustega seotud otsused tuleks lasta teha 
liikmesriikidel.

Muudatusettepanek 972
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgitus – sõnastust võidakse tõlgendada õigusnõuna, aga liikmesriigid ei pea pakkuma 
õigusnõu Euroopa määruste kohta.

Muudatusettepanek 973
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid määrata ühe või mitu asutust 
või haldusstruktuuri. Liikmesriigid 
tagavad vajaliku kooskõlastamise nende 
asutuste ja struktuuride vahel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need artiklid tekitavad tarbetut halduskoormust. Liikmesriigid korraldavad ise oma sisemist 
haldust. Liikmesriigid võivad oma otsuse kohaselt luua järelevalveasutuse (artikkel 84) ilma 
Euroopa määruseta. Artikkel 84 on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 974
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksteisele 
vastastikust abi ja kehtestavad omavahelise 
tõhusa koostöö meetmed, et tagada teabe 
vahetamine artiklites 56, 75 ja 79 osutatud 
küsimustes. Nad tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

1. Liikmesriigid annavad üksteisele 
vastastikust abi ja kehtestavad omavahelise 
tõhusa koostöö meetmed, et tagada teabe 
vahetamine artiklites 56, 75, 79 ja 83 a
osutatud küsimustes. Nad tagavad 
vahetatava teabe konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 975
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need artiklid tekitavad tarbetut halduskoormust. Liikmesriigid korraldavad ise oma sisemist 
haldust. Liikmesriigid võivad oma otsuse kohaselt luua järelevalveasutuse (artikkel 84) ilma 
Euroopa määruseta. Artikkel 84 on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole proportsionaalne meede panna liikmesriikidele kohustus luua täiendavaid organeid. 
Lisaks võivad sellisele organile määratud erinevad pädevused, nagu näiteks järelevalve, 
kooskõlastamine, aruandmine, põhjustada huvide konflikti.

Muudatusettepanek 978
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole proportsionaalne meede panna liikmesriikidele kohustus luua täiendavaid organeid. 
Lisaks võivad sellisele organile määratud erinevad pädevused, nagu näiteks järelevalve, 
kooskõlastamine, aruandmine, põhjustada huvide konflikti.

Muudatusettepanek 980
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] 
määramata ajaks artiklites 4, 35, 33, 38, 
25, 65, 70, 77, 85 ja 95 osutatud volitused.

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] 
määramata ajaks artiklites 4, 35, 33, 38, 25, 
65 ja 70 osutatud volitused.

Or. en
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Muudatusettepanek 981
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 ja 
95 osutatud volituste delegeerimise igal 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaks 
määratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 4, 35, 33, 38, 25, 65 ja 70
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaks 
määratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 982
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjoni abistab riigihankelepingute 
nõuandekomitee, mis on loodud nõukogu 
otsusega 71/306/EMÜ, ning nõukogu 
määruse (EÜ) nr 3286/94 
(kaubandustõkete määrus) artikli 7 
kohaselt loodud komitee1. Kõnealused 
komiteed on komiteed määruse (EL) nr 
182/2011 artikli 3 tähenduses
__________________
1 ELT L 349, 31.12.1994, lk 71.

Or. en
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Muudatusettepanek 983
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 100 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 984
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 100 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) menetlused raudtee infrastruktuuri 
läbilaskevõimsuse, raudteelitsentside või 
ohutustunnistuste jaotamiseks vastavalt 
direktiividele 95/18/EÜ, 2001/14/EÜ ja 
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2004/49/EÜ.

Or. en

Selgitus

Selle lõigu lisamine tagab õiguskindluse ja tugevdab artikli 4 lõiget 2.

Muudatusettepanek 986
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) raudteeinfrastruktuuri 
läbilaskevõime eraldamise, 
raudteelitsentside või ohutussertifikaatide 
andmise menetlused direktiivide 
95/18/EÜ, 2011/14/EÜ ja 2004/49/EÜ 
mõistes.

Or. it

Muudatusettepanek 987
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt D – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-kaubavedu Raudteetransport

Or. en

Muudatusettepanek 988
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt D – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-kaubavedu Raudteetransport

Or. it

Muudatusettepanek 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 III lisa – punkt D – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-kaubavedu Raudteetransport

Or. en

Muudatusettepanek 990
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 III lisa – punkt D – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-reisijatevedu välja jäetud
Puuduvad

Or. en

Muudatusettepanek 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 III lisa – punkt D – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-reisijatevedu välja jäetud
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Puuduvad

Or. en

Muudatusettepanek 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ehitustööde hankelepingu puhul kõik (b) ehitustööde hankelepingu puhul kõik 
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tehnilised eeskirjad, mis on esitatud 
hankedokumentides ja millega 
määratletakse materjali, toote või tarne 
nõutavad parameetrid, nii et need lubavad 
materjali, toodet või tarnet kirjeldada viisil, 
mis vastab kasutusotstarbele, milleks 
võrgustiku sektori seda vajab; nende 
näitajate hulgas on keskkonnaohutuse ja 
kliimanäitajad, universaalnõuetele 
(sealhulgas puuetega inimeste ligipääs) 
vastav projekt ja vastavushindamine, 
ekspluatatsioonilised näitajad, ohutus või 
mõõtmed, sealhulgas kvaliteedi tagamise 
kord, terminoloogia, sümbolid, katsetamine 
ja katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks; ühtlasi 
sisaldavad nimetatud parameetrid 
ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi ning 
ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki 
muid tehnilisi tingimusi, mida võrgustiku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

tehnilised eeskirjad, mis on esitatud 
hankedokumentides ja millega 
määratletakse materjali, toote või tarne 
nõutavad parameetrid, nii et need lubavad 
materjali, toodet või tarnet kirjeldada viisil, 
mis vastab kasutusotstarbele, milleks 
võrgustiku sektor seda vajab; nende 
näitajate hulgas on keskkonnaohutuse ja 
kliimanäitajad, universaalnõuetele 
(sealhulgas puuetega inimeste ligipääs) 
vastav projekt ja vastavushindamine, 
ekspluatatsioonilised näitajad, ohutus või 
mõõtmed, sealhulgas kvaliteedi tagamise 
kord, terminoloogia, sümbolid, katsetamine 
ja katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks; ühtlasi 
sisaldavad nimetatud parameetrid 
ehitustööde projekti (sealhulgas lõimitud 
andmekaitsega) ja maksumusega seotud 
ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi ning 
ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki 
muid tehnilisi tingimusi, mida võrgustiku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 155 – Tööohutuse ja 
töötervishoiu konventsioon;

Or. en
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Muudatusettepanek 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – taane 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 1 – Tööaja (tööstuses) 
konventsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 131 – Miinimumpalga 
fikseerimise konventsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konventsioon nr 102 –
Sotsiaalkindlustuse miinimumstandardite 
konventsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 998
Frank Engel, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVII lisa Lisa on välja jäetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 999
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVIII lisa Lisa on välja jäetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1000
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVII lisa

Komisjoni ettepanek

CPV kood Kirjeldus

79611000-0 ja

85000000-9 kuni 85323000-9

(välja arvatud 85321000-5 ja 85322000-2) 

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused

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

79995000-5 kuni 79995200-7; 80100000-5 

kuni 80660000-8 (välja arvatud 80533000-

9, 80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 

kuni 92700000-8 (välja arvatud 92230000-

Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 

haldusteenused
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9, -292231000, 92232000-6) 

75300000-9 Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sotsiaaltoetuste teenused

98000000-3 Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja 

isikuteenused

98120000-0 Ametiühingute teenused

98131000-0 Usuorganisatsioonide teenused

Muudatusettepanek
CPV kood Kirjeldus

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

75231240-8 ja

85000000-9 kuni 85323000-9

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

98133100-5 ja 98200000-5

Tervishoiu-, sotsiaal- ja seonduvad 

teenused

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

79995000-5 kuni 79995200-7; 80100000-5 

kuni 80660000-8 (välja arvatud 80533000-

9, 80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 

kuni 92700000-8 (välja arvatud 92230000-

9, -292231000, 92232000-6) 

Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 

haldusteenused

75300000-9 Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sotsiaaltoetuste teenused

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

isikuteenused

98120000-0 Ametiühingute teenused

98131000-0 Usuorganisatsioonide teenused

61000000-5 kuni 61530000-9; 63370000-3 

kuni 63372000-7

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

Transpordi abi- ja lisateenused

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

Personali töölerakendamis- ja 
värbamisteenused

74600000-5 kuni 74620000-1 Uurimis- ja turvateenused, välja arvatud 
soomusautoteenus

74875000-3 kuni 74875200-5 ja 
92000000-1 kuni 92622000-7 (välja
arvatud 92230000-2)

Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused

Or. en

Muudatusettepanek 1001
Tiziano Motti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Õigusteenused.

Or. en

Selgitus

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
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legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Muudatusettepanek 1002
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 XVII lisa – tabel – read 7 a kuni 7 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79112000-2 Õigusesinduse teenused
79100000-5 Õigusteenused
79110000-8 Õigusabi- ja -esindusteenused
79111000-5 Õigusabiteenused
79112100-3 Sidusrühmade esindamise 
teenused
79120000-1 Patendi- ja autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79121000-8 Autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79121100-9 Tarkvara autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79130000-4 Juriidilised dokumenteerimis-
ja tõendamisteenused
79131000-1 Dokumenteerimisteenused
79132000-8 Tõendamisteenused
79140000-7 Õigusabi- ja -teabeteenused

Or. en

Selgitus

Teenuste erikohtlemine on õigustatud ainult juhul, kui seda kohaldatakse kõigile 
samalaadsetele teenustele.

Muudatusettepanek 1003
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
XVII a lisa

XVII a lisa – A osa
Artiklis 1 osutatud teenused

1 Hooldus- ja 
remonditeenused

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Maismaatransporditeen
used (1), sealhulgas 
soomussõiduki- ja 
kulleriteenused, välja 
arvatud postivedu

712 (välja 
arvatud 71235),
7512, 87304

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

3 Õhuveoteenused: 
reisijate- ja 
lastiveoteenus, välja 
arvatud postivedu

73 (välja 
arvatud 7321)

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

4 Postivedu: maismaa- (2) 
ja õhutransport

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

5 Telekommunikatsioonite
enused

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

6 Finantsteenused:
a) kindlustusteenused
b) panga- ja 

investeerimisteenuse
d (3)

v.a 81, 812, 814 66100000-1 kuni 66720000-3

7 Arvutiteenused ja 
nendega seotud 
teenused;

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

8 Uurimis- ja 
arendusteenused (4)

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

9 Arvepidamis-, 
auditeerimis- ja 
raamatupidamisteenuse
d

862 79210000-9 kuni 79223000-3

10 Turu-uuringute ja 
avaliku arvamuse 

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

11 Juhtimiskonsultatsioonit
eenused (5) ja nendega 
seotud teenused

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

12 Arhitektuuriteenused; 
inseneriteenused ja 
integreeritud 
inseneriteenused; 
linnaplaneerimis- ja 
maastikuarhitektuuritee
nused; nendega seotud 
teadus- ja tehnilise 
konsultatsiooni 
teenused; tehnilise 
katsetamise ja 
analüüsimise teenused

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

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

14 Hoonete koristamise ja 
kinnisvarahalduse 
teenused

874, 82201 kuni 
82206

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

15 Tasulised või 
lepingulised kirjastamis-
ja trükiteenused

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

16 Reovee- ja 
jäätmekäitlusteenused; 
kanalisatsiooni- jms 
teenused

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

(1) Välja arvatud 18. kategooriasse kuuluvad raudteetransporditeenused.
(2) Välja arvatud 18. kategooriasse kuuluvad raudteetransporditeenused.
(3) Välja arvatud väärtpaberite või muude finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, ostu 

või loovutamisega seonduvad finantsteenused ning keskpankade osutatavad teenused. 
Samuti on välja arvatud teenused, mis on seotud maa, ehitiste või muu kinnisvara või 
sellega seotud õiguste omandamise või rendile võtmisega mis tahes finantsvahendite 
abil. Käesolevat direktiivi kohaldatakse siiski finantsteenustega seotud lepingute 
suhtes, mis on sõlmitud mis tahes kujul kas samal ajal ostu- või rendilepinguga, enne 
seda või selle järel.

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

(5) Välja arvatud vahekohtu- ja lepitamisteenused.

XVII a lisa – B osa
Artiklis 12c ja artiklis 84 osutatud teenused



AM\909614ET.doc 167/171 PE492.870v02-00

ET

Kategoori
ad

Teenuste kirjeldus CPC koodid CPV koodid

17 Hotelli- ja 
restoraniteenused

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

18 Raudteetransporditeenu
sed

711 60200000-0 kuni 60220000-6

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

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

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

otsingu teenused (1)
872 79600000-0 kuni 79635000-4 (välja 

arvatud 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) ja 98500000-8 kuni 
98514000-9

23 Uurimis- ja 
turvateenused, välja 
arvatud 
soomussõidukiteenused

873 (välja 
arvatud 87304)

79700000-1 kuni 79723000-8

24 Haridus- ja 
kutseõppeteenused

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

25 Tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused

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

26 Meelelahutus-, kultuuri-
ja sporditeenused

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

27 Muud teenused
(1) Välja arvatud töölepingud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
XVII a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
XVII a lisa

XVII a lisa – A-osa
Artiklis 14 a osutatud teenused

Kategooria 
nr

Valdkond CPC 
viitenumbe

r (1)

CPV viitenumber

1 Hooldus- ja 
remonditeenused

6112, 
6122, 633,
886

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

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

712 (välja 
arvatud 
71235)
7512, 
87304

60100000-9 kuni 
60183000-4 (v.a 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6), ja 
64120000-3 kuni 
64121200-2 

3 Õhuveoteenused: 
reisijate- ja 
lastiveoteenus, välja 
arvatud
postivedu

73 (välja 
arvatud 
7321)

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

4 Postivedu: maismaa-
(3)
ja õhutransport

71235, 
7321

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

5 Telekommunikatsioonit
eenused 752

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

6 Finantsteenused:
a) Kindlustusteenused
b) Pangandus- ja 
investeerimisteenused 
(4)

v.a 81,
812, 814

66100000-1 kuni 
66720000-3 
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7 Arvutiteenused ja 
nendega seotud 
teenused

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

8 Teadus- ja 
arendusteenused (5) 85

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

9 Arvepidamis-, 
auditeerimis- ja 
raamatupidamisteenuse
d

862
79210000-9 kuni 
79223000-3 

10 Turu-uuringud ja 
avaliku arvamuse 
küsitlustega seotud 
teenused

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

11 Juhtimisnõustamisteen
used (6) ja muud seotud 
teenused

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

12 Arhitektuuriteenused; 
inseneriteenused ja 
integreeritud 
inseneriteenused; 
linnaplaneerimis- ja 
maastikuarhitektuuritee
nused; nendega seotud 
teadus- ja tehnilise 
konsultatsiooni 
teenused; tehnilise 
katsetamise ja 
analüüsimise teenused

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

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

kinnisvarahalduse 
teenused

874, 82201 
kuni
82206

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

15 Kirjastus- ja 
trükiteenused 
vahendustasu eest või 
lepingu alusel

88442 79800000-2 –
79824000-6, ja 
79970000-6 –
79980000-7 

16 Kanalisatsiooni- ja 
prügiveoteenused, 
sanitaarteenused jms

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

________________________________________
1) Välja arvatud töölepingud.

2) Välja arvatud ringhäälinguorganisatsioonide lepingud saadete ostmiseks, arendamiseks, tootmiseks või 
ühistootmiseks ja saateajaga seotud lepingud.

XVII a lisa – B-osa

Artiklis 14 a osutatud teenused
Kategooria 

nr
Valdkond CPC 

viitenumbe
r (1)

CPV viitenumber

17 Hotelli- ja 
restoraniteenused

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

18 Raudteetransporditeenu
sed

711 60200000-0 kuni 
60220000-6 

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

20 Transpordi abi- ja 
lisateenused

74 63000000-9 kuni 
63734000-3 (välja 
arvatud 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-
3 ja 63727000-1 kuni 
63727200-3) ja 
98361000-1 
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21 Õigusteenused 861 79100000-5 kuni 
79140000-7 

22 Personali 
töölerakendamis- ja 
värbamisteenused (1)

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

23 Uurimis- ja 
turvateenused, välja 
arvatud 
soomusautoteenus

873 (välja 
arvatud 
87304)

79700000-1 kuni 
79723000-8 

24 Haridus- ja 
kutseharidusteenused

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

25 Tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused

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

26 Vabaaja-, kultuuri- ja 
sporditeenused

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

27 Muud teenused (2)

________________________________________
1) Välja arvatud töölepingud.
2) Välja arvatud ringhäälinguorganisatsioonide lepingud saadete ostmiseks, arendamiseks, tootmiseks või 
ühistootmiseks ja saateajaga seotud lepingud.

Or. en


