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Muudatusettepanek 136
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artiklit 62 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 53 
lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114 ning 
protokolli nr 26,

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõiki käesoleva direktiivi sätteid 
kohaldatakse, järgides pädevuste sisemist 
jaotust liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et tagada vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hangete avatus konkurentsile, on 
soovitav koostada sätted, millega 
kooskõlastatakse hankemenetlused teatavat 
maksumust ületavate lepingute puhul. 

(2) Et tagada vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hangete avatus konkurentsile, on 
soovitav koostada sätted, millega
kooskõlastatakse hankemenetlused teatavat 
maksumust ületavate lepingute puhul. 
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Sellist kooskõlastamist on vaja selleks, et 
tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
põhimõtete mõju, eriti kaupade vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus ning nendest tulenevad 
põhimõtted, nagu võrdne kohtlemine, 
mittediskrimineerimine, vastastikune 
tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus. Arvestades sellisest 
kooskõlastamisest puudutatud sektorite 
olemust, peaks kooskõlastamine, tagades 
nendest põhimõtetest kinnipidamise, 
moodustama heade äritavade raamistiku ja 
olema võimalikult paindlik.

Sellist kooskõlastamist on vaja selleks, et 
tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
põhimõtete mõju, eriti kaupade vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus ning nendest tulenevad 
põhimõtted, nagu võrdne kohtlemine, 
mittediskrimineerimine, vastastikune 
tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus. Arvestades sellisest 
kooskõlastamisest puudutatud sektorite 
olemust, peaks kooskõlastamine, tagades 
nendest põhimõtetest kinnipidamise, 
moodustama heade äritavade raamistiku ja 
olema võimalikult paindlik. Riigihangete 
eeskirjad peavad Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 14 ja protokollis nr 26 
sätestatu alusel austama pädevuste 
sisemist jaotust. Nende eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks mõjutada 
ametiasutuste vabadust otsustada, kuidas 
nad avalike teenustega seotud ülesannete 
täitmist korraldavad.

Or. en

Selgitus

Lissaboni lepingu uute sätete kohandamine.

Muudatusettepanek 139
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidupoolset kooskõlastamist 
käivitavatest piirmääradest allapoole 
jääva maksumusega hangete puhul on 
soovitav pidada silmas Euroopa Kohtu 
kohtupraktikat, mille järgi kohaldatakse 
asutamislepingu eeskirju ja põhimõtteid.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Riigihanked, mille maksumus on piirmääradest väiksem, ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse. Euroopa Kohtu praktika on üldtuntud, seega ei ole käesoleva põhjenduse 
järele vajadust.

Muudatusettepanek 140
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et võimaldada 
avaliku sektori hankijal paremini ära 
kasutada riigihanget, et toetada 
jätkusuutlikku arengut ja muid ühiseid 
ühiskondlikke eesmärke, suurendades 
seeläbi avaliku sektori kulutuste tõhusust,
tagades raha eest parima väärtuse ja 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
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lihtsustada direktiive ja selgitada 
põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte. Käesolev direktiiv 
esitab õiguslikud juhised selle kohta, 
kuidas osta. Ostjad võivad kehtestada 
nõudmisi, mis on rangemad või mis 
ulatuvad kaugemale kui praegused liidu 
õigusaktid, et jõuda ühistele eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Tellijad võivad kehtestada nõudmisi, mis ulatuvad kaugemale kui praegused ELi õigusaktid 
konkreetsetes valdkondades.

Muudatusettepanek 141
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori 
hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima 
keskkonnakaitse nõuded ja ühiskondlikud 
kaalutlused, eelkõige pidades silmas 
säästva arengu edendamist. Käesolevas 
direktiivis selgitatakse, kuidas võrgustiku 
sektori hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ja kuidas nad saavad 
kasutada oma kaalutlusõigust, et valida 
välja tehnilised spetsifikatsioonid ja 
kehtestada kriteeriume, eesmärgiga 
saavutada jätkusuutlikud riigihanked ning 
samas tagada seos lepingu esemega ja 
saavutades lepingutega seotud kulutuste 
parima tasuvuse.
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Or. en

Selgitus

Ühiskondlikke kaalutlusi ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt käsitletud.

Muudatusettepanek 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse nõuded,
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori 
hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
9 kohaselt peab liit oma poliitika ja 
tegevuste määratlemisel ja rakendamisel 
võtma arvesse nõudeid, mis on seotud 
tööhõive kõrge taseme edendamise, 
kohase sotsiaalkaitse tagamise, võitlusega 
sotsiaalse tõrjutuse vastu ning hariduse, 
koolituse ja tervisekaitse kõrge tasemega. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori 
hankijad peaksid kaasa aitama 
keskkonnakaitsele, sotsiaalkaitsele ja 
rahvatervisele ja turvalisusele ning kuidas 
nad saavad kasutada neile antud 
kaalutlusõigust, et määratleda tehniline 
kirjeldus ja hindamiskriteeriumid, mille 
eesmärgiks on saavutada sotsiaalselt ja 
keskkondlikult jätkusuutlike hangete 
läbiviimine ning samas tagada seos hanke 
objektiga ning lepingutega seotud 
kulutuste parim tasuvus. Käesolev 
direktiiv tunnistab eelkõige iga 
liikmesriigi õigust ratifitseerida ja järgida 
ILO konventsiooni nr 94.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse nõuded,
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori 
hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima 
keskkonnakaitse nõuded ja olulised 
sotsiaalsed põhimõtted. Euroopa Liidu 
lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt peab liit 
aitama kaasa ka säästva arengu
edendamisele. Sellest lähtuvalt on oluline 
arvestada selliste põhimõtetega hangetega 
seotud otsuste tegemisel ja seoses kõikide 
tarneahela etappidega. Käesolevas 
direktiivis selgitatakse, kuidas võrgustiku 
sektori hankijatel on ulatuslik pädevus 
kasutada tehnilisi kirjeldusi, 
hindamiskriteeriume ning lepingu 
täitmise klausleid, et aidata kaasa
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada seos 
hanke objektiga ning lepingutega seotud 
kulutuste parim tasuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On asjakohane, et hanke mõiste või see, 
mida käsitatakse üksikhankena, oleksid 
määratletud võimalikult sarnaselt 
määratlustele, mida kohaldatakse vastavalt 

(6) On asjakohane, et hanke mõiste või see, 
mida käsitatakse üksikhankena, oleksid 
määratletud võimalikult sarnaselt 
määratlustele, mida kohaldatakse vastavalt 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] 
direktiivile […] riigihangete kohta, võttes 
nõuetekohaselt arvesse käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorite eripära. 
Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki teatava 
projekti elluviimiseks vajalikke asju, 
ehitustöid ja teenuseid, näiteks ehitustööde 
projekti või terviklikku projekti, mis 
hõlmab nii ehitustöid, asju ja/või teenuseid.
Üksikprojekti olemasolust võivad märku 
anda näiteks võrgustiku sektori hankija 
poolne projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud ning 
hanked toimuvad lühikese aja jooksul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] 
direktiivile […] riigihangete kohta, võttes 
nõuetekohaselt arvesse käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorite eripära. 
Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki teatava 
projekti elluviimiseks vajalikke asju, 
ehitustöid ja teenuseid, näiteks ehitustööde 
projekti või terviklikku projekti, mis 
hõlmab nii ehitustöid, asju ja/või teenuseid.

Or. en

Selgitus

See mõiste on liiga ebamäärane ega tekita õiguskindlust ning on vastuolus mõttega jaotada 
lepingud osadeks.

Muudatusettepanek 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Asjakohane on jätta välja 
postiteenuste ja muude teenuste 
osutamiseks sõlmitavad hanked, kuna on 
korduvalt leitud, et kõnealuses sektoris on 
selline konkurentsisurve, et ELi hanke-
eeskirjadega loodavat hankedistsipliini ei 
ole enam vaja.

Or. en

Selgitus

Postiteenuste sektoris toimunud liberaliseerimise protsessi, täieõiguslike sektoripõhiste 
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määruste kehtestamise ja turu arengu tulemusena ei ole postiteenuste sektoris tegutsevate 
ostjate hankemenetlusi enam vajalik reguleerida. Seega on õige aeg jätta postiteenused ja 
muud teenused direktiivi reguleerimisalast välja ja lubada kõikidel sektoris tegutsevatel 
ostjatel langetada otsuseid vaid majanduslike kriteeriumide põhjal.

Muudatusettepanek 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Asjakohane on jätta välja 
postiteenuste osutamiseks sõlmitavad 
hanked, kuna postiteenuste 
liberaliseerimise protsess koos turu 
täieliku avamisega kõikides 
liikmesriikides 31. detsembril 2012. aastal 
kehtestab selles sektoris tõhusa 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Asjakohane on jätta välja 
postiteenuste ja muude teenuste 
osutamiseks sõlmitavad hanked, kuna on 
korduvalt leitud, et kõnealuses sektoris on 
selline konkurentsisurve, et ELi hanke-
eeskirjadega loodavat hankedistsipliini ei 
ole enam vaja.

Or. en
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Selgitus

Postiteenuste sektoris toimunud liberaliseerimise protsessi, täieõiguslike sektoripõhiste 
määruste kehtestamise ja turu arengu tulemusena ei ole postiteenuste sektoris tegutsevate 
ostjate hankemenetlusi enam vajalik reguleerida. Seega on õige aeg jätta postiteenused ja 
muud teenused direktiivi reguleerimisalast välja ja lubada kõikidel sektoris tegutsevatel 
ostjatel langetada otsuseid vaid majanduslike kriteeriumide põhjal.

Muudatusettepanek 148
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Asjakohane on jätta välja 
postiteenuste ja muude teenuste 
osutamiseks sõlmitavad hanked, kuna on 
korduvalt leitud, et kõnealuses sektoris on 
selline konkurentsisurve, et ELi hanke-
eeskirjadega loodavat hankedistsipliini ei 
ole enam vaja.

Or. en

Selgitus

Postiteenuste sektoris toimunud liberaliseerimise protsessi, täieõiguslike sektoripõhiste 
määruste kehtestamise ja turu arengu tulemusena ei ole postiteenuste sektoris tegutsevate 
ostjate hankemenetlusi enam vajalik reguleerida. Seega on õige aeg jätta postiteenused ja 
muud teenused direktiivi reguleerimisalast välja ja lubada kõikidel sektoris tegutsevatel 
ostjatel langetada otsuseid vaid majanduslike kriteeriumide põhjal.

Muudatusettepanek 149
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Asjakohane on välja jätta 
postiteenuste ja muude kui postiteenuste 
hanked, kuivõrd on süstemaatiliselt 
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täheldatud, et selles sektoris on selline 
konkurentsisurve, et see muudab Euroopa 
hankealaste õigusnormide kohaldamise 
ülearuseks.

Or. it

Muudatusettepanek 150
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tegelikud, võimalikud või tajutavad 
huvide konfliktid võivad, isegi kui need ei 
põhjusta korruptsiooni, väga tõenäoliselt 
mõjutada ebakorrektselt riigihangetega 
seotud otsuseid, moonutades konkurentsi ja 
seades ohtu pakkujate võrdse kohtlemise. 
Seepärast tuleb luua tõhusad mehhanismid 
huvide konfliktide vältimiseks, 
tuvastamiseks ja heastamiseks. Arvestades 
vastavalt avaliku sektori hankijate ja 
äriühingute otsustamisprotsesside 
erinevusi, on asjakohane piirata 
kõnealuseid sätteid esimesena nimetatute 
korraldatavate hangete suhtes.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
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tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi. 
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

tulemuse mõjutamiseks, ning igasugune 
tegevus, milles rikutakse töö-, keskkonna-, 
sotsiaal- (eelkõige puuetega inimeste 
integreerimisel) ja rahvatervise 
standardeid, võib viia liidu õiguse 
aluspõhimõtete rikkumiseni ja tõsiselt 
moonutada konkurentsi. Ettevõtjatelt tuleks 
seepärast nõuda ausõnaga kinnitust selle 
kohta, et nad ei tegele sellise ebaseadusliku 
tegevusega, ning kui see kinnitus osutub 
valeks, tuleb nad menetlusest kõrvale jätta.

Or. es

Muudatusettepanek 152
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Et parandada ELi ettevõtjate 
juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 
hanketurgudele, mida kaitstakse piiravate 
hankemeetmetega, ning säilitada Euroopa 
ühtsel turul võrdsed 
konkurentsitingimused, tuleb kogu 
Euroopa Liidus ühtlustada selliste 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste kohtlemine, mis ei ole hõlmatud 
liidu rahvusvaheliste kohustustega. 

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Võrgustiku sektori hankijad jätavad 



PE492.861v02-00 14/189 AM\911613ET.doc

ET

lepingu sõlmimise menetlusest välja 
ehitustööd, asjad ja teenused, mis ei ole 
hõlmatud liidu rahvusvaheliste 
kohustustega. Läbipaistvuse huvides 
peavad võrgustiku sektori hankijad 
teavitama ettevõtjaid, et nad kavatsevad 
kasutada oma käesoleva direktiivi kohast 
õigust jätta lepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale väljastpoolt Euroopa Liitu pärit 
tooteid, ehitustöid, asju ja teenuseid 
sisaldavad pakkumused, mille 
koguväärtusest üle 50% moodustavad 
hõlmamata tooted, ehitustööd, asjad ja 
teenused.

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Et parandada liidu ettevõtjate 
juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 
hanketurgudele, mida kaitstakse piiravate 
hankemeetmetega, ning säilitada Euroopa 
ühtsel turul võrdsed 
konkurentsitingimused, tuleb kogu liidus 
ühtlustada selliste kolmandatest riikidest 
pärit kaupade ja teenuste kohtlemine, mis 
ei ole hõlmatud liidu rahvusvaheliste 
kohustustega. Komisjon peab otsustama, 
kas kiita heaks võrgustiku sektori 
hankijate otsus jätta vähemalt 5 000 000 
euro suuruse hinnangulise maksumusega 
rahvusvaheliste kohustuste poolt, mille 
liige Euroopa Liit on, katmata kaupade ja 
teenuste lepingud hankemenetlusest 
kõrvale.

Or. en



AM\911613ET.doc 15/189 PE492.861v02-00

ET

Muudatusettepanek 155
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Läbipaistvuse tagamiseks peavad 
võrgustiku sektori hankijad teavitama 
ettevõtjaid Euroopa Liidu Teatajas 
avaldatava hanketeatega, et nad 
kavatsevad kasutada oma õigust jätta 
hankemenetlusest kõrvale väljastpoolt 
Euroopa Liitu pärinevaid kaupu ja/või 
teenuseid sisaldavad pakkumused, mille 
koguväärtusest üle 50% moodustavad 
hõlmamata kaubad või teenused. 
Komisjon peaks kavandatava 
kõrvalejätmise heaks kiitma, 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. Sellise 
lepingu puudumise korral kiidab 
komisjon kõrvalejätmise heaks, kui 
asjaomane kolmas riik kohaldab endiselt 
piiravaid hankemeetmeid, mistõttu 
asjaomase kolmanda riigi turu avatuse ja 
ELi turu avatuse vahel puudub oluline 
vastastikkus kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate osas.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Hindamise tulemused näitasid, et 
teatavate teenuste väljajätmine selle 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev avaldus ei võta arvesse parlamendi seisukohta oma vastuses komisjoni rohelisele 
raamatule.

Muudatusettepanek 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Hindamise tulemused näitasid, et 
teatavate teenuste väljajätmine selle 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 158
Frank Engel, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Hindamise tulemused näitasid, et 
teatavate teenuste väljajätmine selle 
direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Selle tulemusena 
laiendatakse direktiivi täielikku 
reguleerimisala mitmele teenusele (nt 
hotelli- ja õigusteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene 
mõõde jätkuvalt piiratud; sellised on 
näiteks nn isikuteenused − teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused. 
Kõnealuste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu tuleks kõnealuste teenuste 
hankelepingute suhtes kehtestada erikord 
ning kõrgem piirmäär 1 000 000 eurot. 
Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt. 
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 

välja jäetud
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kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Käesoleva direktiivi 
sätted võtavad seda vajadust arvesse, 
kehtestades üksnes läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgmise kohustuse 
ning tagades, et võrgustiku sektori 
hankijad saavad teenuseosutajate 
valimisel kohaldada teatavaid 
kvaliteedikriteeriume, näiteks Euroopa 
Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid pelgalt rahastades või 
andes ilma piirangute või kvootideta 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad võrgustiku sektori hankija poolt 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avaldamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 

(17) Mõne teenuste kategooria puhul on 
teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
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tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu tuleks kõnealuste teenuste 
hankelepingute suhtes kehtestada erikord 
ning kõrgem piirmäär 1 000 000 eurot. 
Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt. 
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Käesoleva direktiivi 
sätted võtavad seda vajadust arvesse, 
kehtestades üksnes läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgmise kohustuse 
ning tagades, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad teenuseosutajate valimisel 
kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
ning vastab läbipaistvuse ja 

tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu tuleks kõnealuste teenuste 
hankelepingute suhtes kehtestada erikord 
ning kõrgem piirmäär 1 000 000 eurot. 
Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt. 
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Käesoleva direktiivi 
sätted võtavad seda vajadust arvesse, 
kehtestades üksnes läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgmise kohustuse 
ning tagades, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad teenuseosutajate valimisel 
kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, või andes 
ettevõtjatele kõikvõimalikke õigushüvesid 
selliste teenuste osutamiseks, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
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mittediskrimineerimise põhimõtetele. ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu tuleks kõnealuste teenuste 
hankelepingute suhtes kehtestada erikord 
ning kõrgem piirmäär 1 000 000 eurot. 
Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt. 
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Käesoleva direktiivi 
sätted võtavad seda vajadust arvesse, 
kehtestades üksnes läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgmise kohustuse 
ning tagades, et võrgustiku sektori 
hankijad saavad teenuseosutajate valimisel 

(17) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
selle direktiivi täielikust reguleerimisalast 
tuleks läbi vaadata. Mõne teenuste 
kategooria puhul on teenuste olemuse tõttu 
piiriülene mõõde jätkuvalt piiratud; näiteks 
nn isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu tuleks selliste teenuste 
riigihankelepingute suhtes kehtestada 
erikord ning kõrgem piirmäär 1 000 000 
eurot. Allapoole seda piirmäära jääva 
maksumusega isikuteenuste hange ei paku
üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, nt piiriüleste projektide 
rahastamine liidu poolt. Piirmäära ületavate 
isikuteenuste hankelepingute suhtes tuleks 
kohaldada kogu liidus läbipaistvuse 
põhimõtteid. Arvestades kultuurilise 
konteksti olulisust ja kõnealuste teenuste 
tundlikkust, tuleks liikmesriikidele anda 
laialdased volitused teenuseosutajate 
valimise korraldamiseks viisil, mida nad 
peavad kõige asjakohasemaks. Käesoleva 
direktiivi sätted võtavad seda vajadust 
arvesse, kehtestades üksnes läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgmise 
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kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

kohustuse ning tagades, et avaliku sektori 
hankijad saavad teenuseosutajate valimisel 
kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või avaliku sektori asutustel on vabadus 
valida, kas osutada kõnealuseid teenuseid 
ise või korraldada sotsiaalteenused viisil, 
mis ei näe ette riigihankelepingute 
sõlmimist, näiteks neid teenuseid pelgalt 
rahastades või andes ilma piirangute või 
kvootideta litsentsid või load kõigile 
ettevõtjatele, kes vastavad avaliku sektori 
hankija poolt varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avaldamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas direktiivide lihtsustamise üldise lähenemisviisiga ei oleks praegusel hetkel 
asjakohane direktiivide täies mahus rakendamine teenuste teiste valdkondade osas. 
Kõnealused teenused peaksid siiski kuuluma sotsiaalsete ja teiste kindlate teenuste teatud 
erikorra alla ja sellise erikorra kehtestamise tulemusi tuleks (komisjoni poolt) hinnata kolme 
aasta jooksul käesoleva direktiivi kehtestamise kuupäevast liikmesriikide poolt.

Muudatusettepanek 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
selliste hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Tuleb siiski selgitada, mil 
määral tuleks käesolevat direktiivi 

(18) Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
selliste hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Tuleb siiski selgitada, mil 
määral tuleks käesolevat direktiivi 



PE492.861v02-00 22/189 AM\911613ET.doc

ET

kohaldada teatavate rahvusvaheliste 
eeskirjadega hõlmatud hangete suhtes.

kohaldada teatavate rahvusvaheliste 
eeskirjadega hõlmatud hangete suhtes.
Euroopa institutsioonid peaksid eelkõige 
võtma arvesse käesoleva direktiiviga 
kehtestatud muudatusi ja oma hangete 
eeskirju kõnealuste muudatuste 
kajastamiseks kohandama.

Or. en

Selgitus

Paljud ELi ettevõtjad, eelkõige VKEd, on üles ehitatud ELi institutsioonide hangetele. 
Finantsmääruses peaks arvesse võtma kõnealuse uuenduse sisse toodud muudatusi, et tagada 
kõikide jaoks võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 163
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihanke-eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori 
asutuste vahel. Euroopa Liidu Kohtu 
asjaomast kohtupraktikat tõlgendavad 
liikmesriigid ja isegi avaliku sektori 
hankijad erinevalt. Kuna kõnealune 
kohtupraktika on samaväärselt kohaldatav 
käesoleva direktiiviga hõlmatud sektorites 
tegutsevate avaliku sektori asutuste suhtes, 
on asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse nii käesoleva direktiivi kui ka 
direktiivi […/…/EL][riigihangete kohta] 
puhul.

(19) Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat koostöö kohta avaliku 
sektori asutuste vahel tõlgendavad 
liikmesriigid ja isegi avaliku sektori 
hankijad erinevalt. Kuna kõnealune 
kohtupraktika on samaväärselt kohaldatav 
käesoleva direktiiviga hõlmatud sektorites 
tegutsevate avaliku sektori asutuste suhtes, 
on asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse nii käesoleva direktiivi kui ka 
direktiivi [.../.../EL][riigihangete kohta] 
puhul. Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud ega avaliku sektori hankijate 
koostöö avalike teenustega seotud 
ülesannete ühiseks täitmiseks ei kuulu 
riigihanke eeskirjade kohaldamisalasse, 
kui käesolevas direktiivis sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en
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Selgitus

Avaliku sektori omavaheline koostöö ei lange, teatud tingimuste puhul, hankekorra alla, nagu 
Euroopa Kohus on mitmel korral ka rõhutatud.

Muudatusettepanek 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihanke-eeskirjad hõlmama 
koostööd avaliku sektori asutuste vahel. 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Kuna kõnealune kohtupraktika on 
samaväärselt kohaldatav käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites tegutsevate 
avaliku sektori asutuste suhtes, on 
asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse nii käesoleva direktiivi kui ka 
direktiivi […/…/EL][riigihangete kohta] 
puhul.

(19) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihanke-eeskirjad hõlmama 
koostööd avaliku sektori asutuste vahel. 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Kuna kõnealune kohtupraktika on 
samaväärselt kohaldatav käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites tegutsevate 
avaliku sektori asutuste suhtes, on 
asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse nii käesoleva direktiivi kui ka 
direktiivi [.../.../EL][riigihangete kohta] 
puhul. Seepärast tuleb selgitada, millistel 
juhtudel ei kohaldata riigihanke eeskirju 
avaliku sektori hankijate vaheliste 
lepingute suhtes. Seejuures tuleks lähtuda 
Euroopa Kohtu praktikas kehtestatud 
põhimõtetest. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust 
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad. 
Eelkõige ei piirata käesoleva direktiiviga 
iga tasandi ametiasutuste õigust 
otsustada, kuidas ja millises ulatuses nad 
ise avalikes huvides ülesandeid täita 
tahavad. Kontrollitavate üksustega või 
sotsiaalsete ettevõtetega, nagu on 
määratletud komisjoni 25. oktoobri 2011. 
aasta teatises „Sotsiaalettevõtluse 
algatus”, sõlmitud lepingud või osalevate 
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avaliku sektori hankijate koostöö avalike 
teenustega seotud ülesannete ühiseks 
täitmiseks peaks seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Käesolev direktiiviga tagatakse, et 
kohaldatakse direktiivi 2001/23/EÜ 
ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta, et kindlustada võrdse konkurentsi 
eekirjade täitmine ja töötajate kaitse 
ettevõtja ülemineku korral.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste, 
asjade ja ehitustööde hankelepingud, mis 
on sõlmitud sidusettevõtjaga, kelle 
põhitegevuseks on selliste teenuste 
osutamine või tarnete või ehitustööde 
tegemine rühmale, kuhu ta kuulub, mitte 
nende pakkumine turul. Samuti on 
asjakohane jätta välja teatavad teenuste, 

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste, 
asjade ja ehitustööde hankelepingud, mis 
on sõlmitud sidusettevõtjaga, kelle 
põhitegevuseks on selliste teenuste 
osutamine või tarnete või ehitustööde 
tegemine rühmale, kuhu ta kuulub, mitte 
nende pakkumine turul. Samuti on 
asjakohane jätta välja teatavad teenuste, 
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asjade ja ehitustööde hankelepingud, mis 
võrgustiku sektori hankija sõlmib mitme 
võrgustiku sektori hankija loodud 
ühisettevõttega käesolevas direktiivis 
määratletud tegevuseks, kui võrgustiku 
sektori hankija ise on selle ühisettevõtte 
osa. Ent on vaja tagada, et see väljajätmine 
ei moonutaks konkurentsi nende ettevõtjate 
või ühisettevõtete kasuks, mis on seotud 
võrgustiku sektori hankijatega; on vaja ette 
näha asjakohased eeskirjad, eriti seoses 
maksimaalsete piirmääradega, mille 
ulatuses äriühingud võivad saada osa
käibest turult ja mille ületamisel nad 
kaotavad võimaluse lepingu sõlmimiseks 
hanget välja kuulutamata, ühisettevõtete 
koosseisuga ja nende ühisettevõtete ning 
neid moodustanud võrgustiku sektori 
hankijate vaheliste sidemete stabiilsuse 
kohta.

asjade ja ehitustööde hankelepingud, mis 
võrgustiku sektori hankija sõlmib mitme 
võrgustiku sektori hankija loodud 
ühisettevõttega käesolevas direktiivis 
määratletud tegevuseks, kui võrgustiku 
sektori hankija ise on selle ühisettevõtte 
osa. Ent on vaja tagada, et see väljajätmine 
ei moonutaks konkurentsi nende ettevõtjate 
või ühisettevõtete kasuks, mis on seotud 
võrgustiku sektori hankijatega; on vaja ette 
näha asjakohased eeskirjad, eriti seoses 
äriühingute piirangutega turult oma käibe 
kättesaamisel ja milleta nad kaotavad 
võimaluse lepingu sõlmimiseks hanget 
välja kuulutamata, ühisettevõtete 
koosseisuga ja nende ühisettevõtete ning 
neid moodustanud võrgustiku sektori 
hankijate vaheliste sidemete stabiilsuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada selliste lepingute suhtes, mille 
eesmärgiks on artiklites 5–11 osutatud 
tegevuste võimaldamine, ega ka selliste 
ideekonkursside suhtes, mis korraldatakse 
kõnealuse tegevuse läbiviimiseks, kui 
liikmesriigis, milles see tegevus toimub, on 
see vahetult avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turgudel. Seetõttu on 
kohane säilitada menetlus, mida 
kohaldatakse kõigis käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites ja mis võimaldaks 
võtta arvesse seda mõju, mida avaldab kas 
juba toimunud või tulevikus toimuv turu 
avamine konkurentsile. Sellise 

(22) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada selliste lepingute suhtes, mille 
eesmärgiks on artiklites 5–11 osutatud 
tegevuste võimaldamine, ega ka selliste 
ideekonkursside suhtes, mis korraldatakse 
kõnealuse tegevuse läbiviimiseks, kui 
liikmesriigis, milles see tegevus toimub, 
kas tervenisti või osaliselt, isegi seoses 
selle üksikute sektorite või segmentidega, 
on see vahetult avatud konkurentsile 
piiramata juurdepääsuga turgudel. Seetõttu 
on kohane säilitada menetlus, mida 
kohaldatakse kõigis käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites ja mis võimaldaks 
võtta arvesse seda mõju, mida avaldab kas 



PE492.861v02-00 26/189 AM\911613ET.doc

ET

menetlusega tuleks ette näha õiguskindlus 
asjaomastele üksustele ja ka asjakohane 
otsustamiskord, tagades lühikese tähtaja 
jooksul liidu õiguse ühetaolise 
rakendamise selles valdkonnas.

juba toimunud või tulevikus toimuv turu 
avamine konkurentsile. Sellise 
menetlusega tuleks ette näha õiguskindlus 
asjaomastele üksustele ja ka asjakohane 
otsustamiskord, tagades lühikese tähtaja 
jooksul liidu õiguse ühetaolise 
rakendamise selles valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada selliste lepingute suhtes, mille 
eesmärgiks on artiklites 5–11 osutatud 
tegevuste võimaldamine, ega ka selliste 
ideekonkursside suhtes, mis korraldatakse 
kõnealuse tegevuse läbiviimiseks, kui 
liikmesriigis, milles see tegevus toimub, on 
see vahetult avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turgudel. Seetõttu on 
kohane säilitada menetlus, mida 
kohaldatakse kõigis käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites ja mis võimaldaks 
võtta arvesse seda mõju, mida avaldab kas 
juba toimunud või tulevikus toimuv turu 
avamine konkurentsile. Sellise 
menetlusega tuleks ette näha õiguskindlus 
asjaomastele üksustele ja ka asjakohane 
otsustamiskord, tagades lühikese tähtaja 
jooksul liidu õiguse ühetaolise 
rakendamise selles valdkonnas.

(22) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada selliste lepingute suhtes, mille 
eesmärgiks on artiklites 5–11 osutatud 
tegevuste võimaldamine, ega ka selliste 
ideekonkursside suhtes, mis korraldatakse 
kõnealuse tegevuse läbiviimiseks, kui 
liikmesriigis, milles see tegevus toimub, on 
see tegevus tervikuna või osaliselt, ka 
üksikutes sektorites või turusegmentides, 
vahetult avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turgudel. Seetõttu on 
kohane säilitada menetlus, mida 
kohaldatakse kõigis käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites ja mis võimaldaks 
võtta arvesse seda mõju, mida avaldab kas 
juba toimunud või tulevikus toimuv turu 
avamine konkurentsile. Sellise 
menetlusega tuleks ette näha õiguskindlus 
asjaomastele üksustele ja ka asjakohane 
otsustamiskord, tagades lühikese tähtaja 
jooksul liidu õiguse ühetaolise 
rakendamise selles valdkonnas.

Or. it
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Muudatusettepanek 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Otsest avatust konkurentsile tuleks 
hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel, 
võttes arvesse asjaomase sektori 
konkreetseid omadusi. Kõnealust 
hindamist piiravad siiski kohaldatavad 
lühikesed tähtajad ja asjaolu, et see 
põhineb komisjonile kättesaadaval teabel, 
mis pärineb kas juba olemasolevatest 
allikatest või artikli 28 kohaldamisel 
saadud teabel, mida ei saa täiendada 
aeganõudvamate meetoditega, sh eelkõige 
asjaomaste ettevõtjate avaliku 
küsitlemisega. Käesoleva direktiivi 
kontekstis antav hinnang otsesele 
konkurentsile avatuse kohta ei piira seega 
konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

(23) Otsest avatust konkurentsile tuleks 
hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel, 
võttes arvesse asjaomase sektori või selle 
osa konkreetseid omadusi. Kõnealust 
hindamist piiravad siiski kohaldatavad 
lühikesed tähtajad ja asjaolu, et see 
põhineb komisjonile kättesaadaval teabel, 
mis pärineb kas juba olemasolevatest 
allikatest või artikli 28 kohaldamisel 
saadud teabel, mida ei saa täiendada 
aeganõudvamate meetoditega, sh eelkõige 
asjaomaste ettevõtjate avaliku 
küsitlemisega. Käesoleva direktiivi 
kontekstis antav hinnang otsesele 
konkurentsile avatuse kohta ei piira seega 
konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Otsest avatust konkurentsile tuleks 
hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel, 
võttes arvesse asjaomase sektori 
konkreetseid omadusi. Kõnealust 
hindamist piiravad siiski kohaldatavad 
lühikesed tähtajad ja asjaolu, et see 
põhineb komisjonile kättesaadaval teabel,
mis pärineb kas juba olemasolevatest 
allikatest või artikli 28 kohaldamisel 
saadud teabel, mida ei saa täiendada 
aeganõudvamate meetoditega, sh eelkõige 

(23) Otsest avatust konkurentsile tuleks 
hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel, 
võttes arvesse asjaomase sektori või selle 
osa konkreetseid omadusi. Kõnealust 
hindamist piiravad siiski kohaldatavad 
lühikesed tähtajad ja asjaolu, et see 
põhineb komisjonile kättesaadaval teabel, 
mis pärineb kas juba olemasolevatest 
allikatest või artikli 28 kohaldamisel 
saadud teabel, mida ei saa täiendada 
aeganõudvamate meetoditega, sh eelkõige 
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asjaomaste ettevõtjate avaliku 
küsitlemisega. Käesoleva direktiivi 
kontekstis antav hinnang otsesele 
konkurentsile avatuse kohta ei piira seega 
konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

asjaomaste ettevõtjate avaliku 
küsitlemisega. Käesoleva direktiivi 
kontekstis antav hinnang otsesele 
konkurentsile avatuse kohta ei piira seega 
konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

Or. it

Muudatusettepanek 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Loetakse, et teatava sektori või selle 
osa avamist käsitlevate liidu asjaomaste 
õigusaktide, rakendamine ja kohaldamine 
annab piisava aluse eeldamiseks, et 
kõnealusele turule on vaba juurdepääs. 
Sellised õigusaktid peaksid olema esitatud 
lisas, mida komisjon saab ajakohastada. On 
asjakohane, et kõnealuses lisas tuleks 
praegu osutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivile 
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2003/55/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivile 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2003/54/EÜ, ja direktiivile 94/22/EÜ.

(24) Loetakse, et teatava sektori või selle 
osa avamist käsitlevate liidu asjaomaste 
õigusaktide, rakendamine ja kohaldamine 
annab piisava aluse eeldamiseks, et 
kõnealusele turule on vaba juurdepääs. 
Sellised õigusaktid peaksid olema esitatud 
lisas, mida komisjon saab ajakohastada. On 
asjakohane, et kõnealuses lisas tuleks 
praegu osutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivile 
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2003/55/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivile 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2003/54/EÜ, direktiivile 94/22/EÜ ja 
direktiivile 91/440/EÜ ühenduse 
raudteede arendamise kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes. 
Võrgustiku sektori hankijad peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks. 
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme. 
Nii saab raha kõige tulusamalt kasutada 
ning lisaks kaasnevad uute ideede 
loomisega, nende ideede muutmisega 
innovatiivseteks toodeteks ja teenusteks 
ning seeläbi jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamisega üldisemad hüved 
majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale. 
Käesolev direktiiv peaks aitama edendada 
innovaatilisi hankeid ning aitama 
liikmesriikidel saavutada „Innovatiivse 
liidu” eesmärke. Seetõttu tuleks ette näha 
eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
võrgustiku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaks olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

(25) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes. 
Avaliku sektori asutused peaksid kasutama 
riigihankeid võimalikult strateegiliselt 
innovatsiooni innustamiseks. 
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme. 
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
hüved majandusele, keskkonnale ja 
ühiskonnale. Innovatiivne hankemenetlus 
on lahti kirjutatud komisjoni teatises 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
kohta1. Käesolev mudel soodustab 
hangete alustamist teadustöö ja 
arendamise teenuste kohta, mis ei kuulu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. 
Käesolev mudel, mis on kaasatud 
kõnealusesse direktiivi, on kõikide avaliku 
sektori hankijate poolt tunnustatud ning 
kõikidele hindamiseks kättesaadav. 
Käesolev direktiiv peaks siiski aitama 
edendada innovaatilisi riigihankeid 
üldisemas mõttes ning aitama 
liikmesriikidel saavutada „Innovatiivse 
liidu” eesmärke. Kui vajadusele 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja selle hilisemaks 
ostmiseks puudub turul kättesaadav 
lahendus, peaks avaliku sektori hankijatel 
olema juurdepääs eraldi
hankemenetlusele seoses 
hankelepingutega, mis kuuluvad 
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käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. 
Uus menetlus peaks lubama avaliku 
sektori hankijatel luua 
innovatsioonipartnerlusi uute 
innovatiivsete toodete, teenuste või 
ehitustööde väljaarendamiseks ja 
hilisemaks ostmiseks, tingimusel et need 
tarnitakse kokkulepitud kvaliteedi ja 
hinnaga. Menetlus peaks järgima eeskirju, 
mida rakendatakse konkurentsipõhisele 
läbirääkimistega hankemenetlusele ning 
leping tuleks sõlmida üksnes selle alusel, 
milline on majanduslikult kõige soodsam 
pakkumus, mis on innovatiivsete 
lahenduste puhul pakkumuste võrdlemisel 
kõige asjakohasem. Hoolimata sellest, kas 
innovatiivsed partnerlused puudutavad 
väga suurt projekti või väiksemat projekti, 
peaks need olema üles ehitatud nii, et 
innovaatiliste lahenduste väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.
Seetõttu ei tohiks avaliku sektori hankijad 
väärkasutada innovatiivseid partnerlusi 
selleks, et vältida, piirata või moonutada 
konkurentsi.
__________________
1 COM (2007) 799 final: Komisjoni teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele 
„Kommertskasutusele eelnevad hanked: 
innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike 
ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste 
tagamiseks Euroopas”.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek näitab, kuidas uut innovatiivset partnerlusmenetlust peaks 
kasutama, täiendades komisjoni esialgset ettepanekut, nimelt sidudes nimetatud uue vahendi 
kus asjakohane, eeskirjadega, mis vastavad avaliku konkursi nõuetele. Käesolev 
muudatusettepanek selgitab samuti seda komisjoni 2007. aasta teatises määratletud 
kommertskasutusele eelnevat hanget, mis on endiselt kehtiv, vaatamata uuele innovatiivsele 
partnerlusmenetlusele, ning on eraldiseisvalt uude erandisse sisse kirjutatud.
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Muudatusettepanek 173
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes. 
Võrgustiku sektori hankijad peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks. 
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme. 
Nii saab raha kõige tulusamalt kasutada 
ning lisaks kaasnevad uute ideede 
loomisega, nende ideede muutmisega 
innovatiivseteks toodeteks ja teenusteks 
ning seeläbi jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamisega üldisemad hüved 
majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale. 
Käesolev direktiiv peaks aitama edendada 
innovaatilisi hankeid ning aitama 
liikmesriikidel saavutada „Innovatiivse 
liidu” eesmärke. Seetõttu tuleks ette näha 
eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
võrgustiku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks 
ostmiseks, tingimusel et see tarnitakse 
kokkulepitud kvaliteedi ja hinnaga. 
Sellised partnerlused peaks olema üles 
ehitatud nii, et innovaatilise lahenduse 
väljatöötamist motiveeriks turul tekkinud 
vajadus, põhjustamata seejuures turu 
sulgemist.

(25) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes. 
Võrgustiku sektori hankijad peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks. 
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme. 
Nii saab raha kõige tulusamalt kasutada 
ning lisaks kaasnevad uute ideede 
loomisega, nende ideede muutmisega 
innovatiivseteks toodeteks ja teenusteks 
ning seeläbi jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamisega üldisemad hüved 
majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale. 
Käesolev direktiiv peaks aitama edendada 
innovaatilisi hankeid ning aitama 
liikmesriikidel saavutada „Innovatiivse 
liidu” eesmärke. Seetõttu tuleks ette näha 
eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
võrgustiku sektori hankijatel välja 
arendada ja hiljem osta uusi innovaatilisi 
tooteid, teenuseid või ehitustöid, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga.

Or. fr
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Muudatusettepanek 174
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Konkurentsi kahjustavat mõju silmas 
pidades tuleks väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust kasutada 
ainult väga erandlikes olukordades. Sellise 
erandi kohaldamine peaks piirduma ainult 
juhtudega, kus avaldamine ei ole võimalik 
Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika 
kohastel, vääramatust jõust tingitud 
põhjustel, või kui algusest peale on selge, 
et avaldamine ei aitaks konkurentsi 
suurendada, eelkõige seetõttu, et 
objektiivsetel asjaoludel leidub ainult üks 
ettevõtja, kes suudab lepingut täita. Ainult 
objektiivne eksklusiivsus saab õigustada 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse kasutamist, kui eksklusiivsust ei 
ole tekitanud tulevast hankemenetlust 
silmas pidades võrgustiku sektori hankija 
ise ning kui ei leidu piisavaid 
asendusvõimalusi, mille olemasolu tuleb 
põhjalikult hinnata.

(26) Konkurentsi kahjustavat mõju silmas 
pidades tuleks väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust kasutada 
ainult väga erandlikes olukordades. Sellise 
erandi kohaldamine peaks piirduma ainult 
juhtudega, kus avaldamine ei ole võimalik 
Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika 
kohastel, vääramatust jõust tingitud 
põhjustel, või kui algusest peale on selge, 
et avaldamine ei aitaks konkurentsi 
suurendada, eelkõige seetõttu, et 
objektiivsetel asjaoludel leidub ainult üks 
ettevõtja, kes suudab lepingut täita. Ainult 
objektiivne eksklusiivsus saab õigustada
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
menetluse kasutamist, kui eksklusiivsust ei 
ole tekitanud tulevast hankemenetlust 
silmas pidades võrgustiku sektori hankija 
ise ning kui ei leidu piisavaid 
asendusvõimalusi, mille olemasolu tuleb 
põhjalikult hinnata. On asjakohane, et kui 
võrgustiku sektori hankijad kasutavad 
käesolevas direktiivis määratletud 
juhtudel väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust, 
saadavad nad aruande, milles nad 
põhjendavad oma valikut, 
järelevalveasutusele, kelle pädevuses peab 
olema ka selliste aruannete analüüsimine 
ja hindamine.

Or. it

Muudatusettepanek 175
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid 
tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
elektrooniliste vahendite kasutamisel 
lühendada miinimumtähtaegu, ent 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Peale selle 
võivad asjakohaste funktsioonidega 
elektroonilised teabe- ja sidevahendid 
aidata avaliku sektori hankijatel hoida ära, 
avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute väljakuulutamist oluliselt 
lihtsustada ning suurendada käesoleva 
direktiiviga hõlmatud hankeprotsesside 
tõhusust ja läbipaistvust. Elektroonilised 
vahendid tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
elektrooniliste vahendite kasutamisel 
lühendada miinimumtähtaegu, ent 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Peale selle 
võivad asjakohaste funktsioonidega 
elektroonilised teabe- ja sidevahendid 
aidata avaliku sektori hankijatel hoida ära, 
avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

Or. fr

Selgitus

Elektrooniliste vahendite kasutamist lepingute väljakuulutamiseks kohaldatakse üksnes 
käesoleva direktiiviga hõlmatud hankeprotsesside suhtes ning seda ei kohaldata 
hankeprotsessidele, mis asuvad väljaspool käesolevas direktiivis sätestatud piirmäärasid; 
neid viimaseid reguleerivad kehtivad siseriiklikud õigusaktid.

Muudatusettepanek 176
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu riigihangete turgudel on avalik-
õiguslikud hankijad hakanud järjest 
rohkem nõudlust koondama, eesmärgiga 
saavutada mastaabisäästu, sealhulgas 
madaldada hindu ja tehingukulusid ning 

(28) Liidu riigihangete turgudel on avalik-
õiguslikud hankijad hakanud järjest 
rohkem nõudlust koondama, eesmärgiga 
saavutada mastaabisäästu, sealhulgas 
madaldada hindu ja tehingukulusid ning 
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tõhustada ja muuta professionaalsemaks 
hangete korraldust. Seda saab kas osalevate 
võrgustiku sektori hankijate arvu või 
lepingute mahu ja maksumuse 
koondamisega pikema aja jooksul. Hangete 
koondamist ja keskseks muutmist tuleb 
siiski hoolikalt jälgida, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd ning säilitada 
läbipaistvus ja konkurents ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu 
võimalused.

tõhustada ja muuta professionaalsemaks 
hangete korraldust. Seda saab kas osalevate 
võrgustiku sektori hankijate arvu või 
lepingute mahu ja maksumuse 
koondamisega pikema aja jooksul. Hangete 
koondamist ja keskseks muutmist tuleb 
siiski hoolikalt jälgida, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd ning säilitada 
läbipaistvus ja konkurents ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu 
võimalused. Komisjon peaks andma 
liikmesriikidele ning avaliku sektori 
hankijatele juhiseid vajaliku koondatud 
ning keskseks muutunud hangete 
järelevalve kohta, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd. Selliseid 
juhiseid tuleks anda aktide rakendamise 
teel.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Raamlepingute kasutamine võib olla 
kogu Euroopas tõhusaks hankemeetodiks; 
samas on vaja konkurentsi tõhustada, 
suurendades raamlepingute abil 
korraldatavate hangete läbipaistvust ja 
juurdepääsu neile. Seepärast on 
asjakohane vaadata läbi kõnealuste 
raamlepingute suhtes kohaldatavad 
sätted, eelkõige nähes ette minihanked 
konkreetsete raamlepingul põhinevate 
lepingute sõlmimiseks ning piirates 
raamlepingute kehtivusaega.

(29) Raamlepingute kasutamine võib olla 
kogu Euroopas tõhusaks hankemeetodiks; 
samas on vaja konkurentsi tõhustada, 
suurendades raamlepingute abil 
korraldatavate hangete läbipaistvust ja 
juurdepääsu neile.

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Dünaamilist hankesüsteemi ja 
elektroonilise oksjoni instrumenti saab 
kasutada üldiselt turul saadaval olevate 
ning enam-vähem standardse kvaliteediga 
kaupade ostmiseks. Selliseid instrumente 
ei saa kasutada keeruliste või 
mittestandardsete toodete ja teenuste 
ostmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Enamikus liikmesriikides kasutatakse 
üha enam keskseid hankemeetodeid. 
Kesksed hankijad vastutavad hangete või 
hankelepingute/raamlepingute sõlmimise 
eest teiste avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate jaoks. Hangete suurte 
mahtude tõttu aitavad need meetodid 
suurendada konkurentsi ja muuta 
riigihankeid professionaalsemaks. Seetõttu 
tuleks määratleda liidu tasandil kesksed 
hankijad, välistamata seejuures vähem 
institutsionaliseeritud ja vähem 
süstemaatiliste ühishangete jätkumist või 
selliste teenuseosutajate kasutamist, kes 
valmistavad hankemenetluse ette ja juhivad 
seda võrgustiku sektori hankija nimel ja 
arvel. Samuti tuleks sätestada eeskirjad 

(32) Enamikus liikmesriikides kasutatakse 
üha enam keskseid hankemeetodeid. 
Kesksed hankijad vastutavad hangete või 
hankelepingute/raamlepingute sõlmimise 
eest teiste avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate jaoks. Hangete suurte 
mahtude tõttu aitavad need meetodid 
suurendada konkurentsi ja muuta 
riigihankeid professionaalsemaks, kuid 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
juurdepääsule sellistele menetlustele tuleb 
pöörata erilist tähelepanu. Seetõttu tuleks 
määratleda liidu tasandil kesksed hankijad, 
välistamata seejuures vähem 
institutsionaliseeritud ja vähem 
süstemaatiliste ühishangete jätkumist või 
selliste teenuseosutajate kasutamist, kes 



PE492.861v02-00 36/189 AM\911613ET.doc

ET

käesoleva direktiivi järgsete kohustuste 
täitmise eest vastutuse jaotamiseks keskse 
hankija ja keskselt hankijalt või tema 
kaudu hankeid tegevate võrgustiku sektori 
hankijate vahel, ka õiguskaitsevahendite 
puhul. Kui keskne hankija vastutab 
ainuisikuliselt hankemenetluste läbiviimise 
eest, peaks ta ka ainuisikuliselt ja otse 
vastutama menetluste õiguspärasuse eest. 
Kui menetluse teatavat osa, näiteks 
raamlepingu kohast hanke uuesti 
väljakuulutamist või dünaamilise 
hankesüsteemi alusel individuaalsete 
lepingute sõlmimist, viib läbi võrgustiku 
sektori hankija, peaks ta jätkuvalt 
vastutama menetluse nende osade eest, 
mida viib läbi tema.

valmistavad hankemenetluse ette ja juhivad 
seda võrgustiku sektori hankija nimel ja 
arvel. Samuti tuleks sätestada eeskirjad 
käesoleva direktiivi järgsete kohustuste 
täitmise eest vastutuse jaotamiseks keskse 
hankija ja keskselt hankijalt või tema 
kaudu hankeid tegevate võrgustiku sektori 
hankijate vahel, ka õiguskaitsevahendite 
puhul. Kui keskne hankija vastutab 
ainuisikuliselt hankemenetluste läbiviimise 
eest, peaks ta ka ainuisikuliselt ja otse 
vastutama menetluste õiguspärasuse eest. 
Kui menetluse teatavat osa, näiteks 
raamlepingu kohast hanke uuesti 
väljakuulutamist või dünaamilise 
hankesüsteemi alusel individuaalsete 
lepingute sõlmimist, viib läbi võrgustiku 
sektori hankija, peaks ta jätkuvalt 
vastutama menetluse nende osade eest, 
mida viib läbi tema.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete hankijate jaoks 
kohustuslikuks ning soodustada ka tavade 
ühtlustamist kogu liidus. Seejärel tuleks 
kaheaastase üleminekuperioodi järel 
muuta elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kohustuslikuks kõigi 
hankemenetluste puhul.

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete hankijate jaoks 
kohustuslikuks ning soodustada ka tavade 
ühtlustamist kogu liidus. Seejärel tuleks 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.
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Or. en

Selgitus

Selline ajakava on liiga piiratud.

Muudatusettepanek 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste 
sidevahendite kasutamine kesksete 
hankijate jaoks kohustuslikuks ning 
soodustada ka tavade ühtlustamist kogu 
liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks 
elektrooniliste sidevahendite kasutamist 
ergutada.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
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tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete hankijate jaoks 
kohustuslikuks ning soodustada ka tavade 
ühtlustamist kogu liidus. Seejärel tuleks
kaheaastase üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete hankijate jaoks 
kohustuslikuks ning soodustada ka tavade 
ühtlustamist kogu liidus. Seejärel tuleks 
kaheaastase üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul. Nende sätete rakendamine ei piira 
olemasolevate teabevahendite kasutamist 
siseriiklikul tasandil, mis puudutab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
piirmääradest väljapoole jäävaid 
riigihanketurgusid, ning see võimaldab 
tagada õiguskindlust.

Or. fr

Selgitus

Üldine kohustus kasutada elektroonilisi sidevahendeid kõikides hankemenetlustes ei tohiks 
piirata olemasolevaid siseriiklikke sätteid selliste lepingute väljakuulutamise kohta, mis 
jäävad käesolevas määruses sätestatud piirmääradest väljapoole.

Muudatusettepanek 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijate ühist hankelepingute sõlmimist 
raskendavad praegu õiguslikud 
probleemid, eelkõige vastuolud siseriiklike 
õigusaktide vahel. Vaatamata asjaolule, et 
direktiiviga 2004/17/EÜ võimaldati 
kaudselt piiriüleseid ühiseid riigihankeid, 
on mitme riigi siseriiklikud 
õigussüsteemid otseselt või kaudselt 
muutnud piiriülesed ühised riigihanked 
praktikas õiguslikult ebakindlaks või 
võimatuks. Eri liikmesriikide võrgustiku 
sektori hankijad võivad olla huvitatud 
koostööst ja ühistest hankelepingutest, et 

välja jäetud
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siseturu potentsiaali mastaabisäästu ning 
riski ja kasu jagamise abil maksimaalselt 
ära kasutada, eelkõige innovatiivsete 
projektide puhul, mis on seotud suurema 
riskiga, kui ühel võrgustiku sektori 
hankijal oleks mõistlik kanda. Seepärast 
tuleks sätestada piiriüleste ühishangete 
uued eeskirjad, millega nähakse ette 
kohaldatav õigus ja mis lihtsustavad 
võrgustiku sektori hankijate vahelist 
koostööd kogu ühtsel turul. Lisaks võivad 
eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijad moodustada siseriikliku või liidu 
õiguse kohaselt loodavaid ühiseid 
juriidilisi isikuid. Sellist liiki ühiste 
hangete jaoks tuleks kindlaks määrata 
konkreetsed eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Hankijate koostatud tehnilised 
kirjeldused peavad võimaldama avada 
riigihanked konkurentsile. Seepärast peaks 
piisava konkurentsitaseme saavutamiseks 
olema võimalik esitada mitmekülgsetel 
tehnilistel lahendustel põhinevaid 
pakkumusi. Järelikult tuleb tehnilised 
kirjeldused koostada nii, et need ei 
vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat 
ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades 
vastava ettevõtja poolt tavapäraselt 
pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde 
põhiomadusi. Kõige paremini aitab seda 
eesmärki saavutada see, kui tehniliste 
kirjelduste koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 

(35) Hankijate koostatud tehnilised 
kirjeldused peavad võimaldama avada 
riigihanked konkurentsile. Seepärast peaks 
piisava konkurentsitaseme saavutamiseks 
olema võimalik esitada mitmekülgsetel 
tehnilistel lahendustel põhinevaid 
pakkumusi. Järelikult tuleb tehnilised 
kirjeldused koostada nii, et need ei 
vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat 
ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades 
vastava ettevõtja poolt tavapäraselt 
pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde 
põhiomadusi. Kõige paremini aitab seda 
eesmärki saavutada see, kui tehniliste 
kirjelduste koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
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standardile või selle puudumisel riiklikule 
standardile, peaksid võrgustiku sektori 
hankijad võtma arvesse pakkumusi, mis 
põhinevad teistel samaväärsetel 
süsteemidel ning mis vastavad võrgustiku 
sektori hankija esitatud nõuetele ja on 
ohutuselt samaväärsed. Samaväärsuse 
tõendamiseks võib nõuda, et pakkujad 
esitaksid kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

standardile või selle puudumisel riiklikule 
standardile, peaksid võrgustiku sektori 
hankijad võtma arvesse pakkumusi, mis 
põhinevad teistel samaväärsetel 
süsteemidel ning mis vastavad võrgustiku 
sektori hankija esitatud nõuetele ja on 
ohutuselt samaväärsed. Samaväärsuse 
tõendamiseks võib nõuda, et pakkujad 
esitaksid kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.
Selleks et mitte diskrimineerida 
pakkujaid, kes investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse ja katseprotokollidesse, 
tuleb samaväärsuse tõendamise koorem 
asetada pakkujale, kelle väitel on tema 
tõendid samaväärsed.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Hankijate koostatud tehnilised 
kirjeldused peavad võimaldama avada 
riigihanked konkurentsile. Seepärast peaks
piisava konkurentsitaseme saavutamiseks 
olema võimalik esitada mitmekülgsetel 
tehnilistel lahendustel põhinevaid 
pakkumusi. Järelikult tuleb tehnilised 
kirjeldused koostada nii, et need ei 
vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat 
ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades 
vastava ettevõtja poolt tavapäraselt 
pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde 
põhiomadusi. Kõige paremini aitab seda 

(35) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel, 
standarditel ja turul esinevatel erisustel
põhinevaid pakkumusi. Järelikult tuleb 
tehnilised kirjeldused koostada nii, et need 
ei vähendaks kunstlikult konkurentsi 
teatavat ettevõtjat soosivate nõuetega, 
kirjeldades vastava ettevõtja poolt 
tavapäraselt pakutavate asjade, teenuste või 
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eesmärki saavutada see, kui tehniliste 
kirjelduste koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel riiklikule 
standardile, peaksid võrgustiku sektori 
hankijad võtma arvesse pakkumusi, mis 
põhinevad teistel samaväärsetel 
süsteemidel ning mis vastavad võrgustiku 
sektori hankija esitatud nõuetele ja on 
ohutuselt samaväärsed. Samaväärsuse 
tõendamiseks võib nõuda, et pakkujad 
esitaksid kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

ehitustööde põhiomadusi või, et need 
paneks ettevõtjad ebasoodsasse olukorda 
äri- või arengumudeli alusel, kaasa 
arvatud seoses lahendusse või teenusesse 
rakendatud standardite või kirjeldustega. 
Kõige paremini aitab seda eesmärki 
saavutada see, kui tehniliste kirjelduste 
koostamisel lähtutakse funktsionaalsetest 
nõuetest ja kasutusomadustest, mis 
soodustab ka innovatsiooni. Kui viidatakse 
Euroopa standardile või selle puudumisel 
riiklikule standardile, peaksid avaliku
sektori hankijad võrdselt võtma arvesse 
pakkumusi, mis põhinevad samaväärsetel 
süsteemidel. Samaväärsuse tõendamiseks 
võib nõuda, et pakkujad esitaksid 
kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.
Avaliku sektori hankijad peavad suutma 
põhjendada otsuseid, mille kohaselt 
samaväärsus konkreetsel juhul puudub.

Or. en

Selgitus

Riigihanked tekitavad ettevõtjatele üle terve Euroopa turul olulisi võimalusi. Et kõige 
paremini innustada innovatsiooni, luua töökohti ja majanduskasvu, tuleb riigihanked viia läbi 
mittediskrimineerival ja on tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Võrdsed võimalused, mis 
lubavad ettevõtjatel võrdsetel tingimustel konkureerida, vaatamata arengu- või ärimudelile, 
või standardinormile või spetsifikatsioonile, tagavad, et riigihangetest saavad osa võtta 
paljud erinevad ettevõtjad.

Muudatusettepanek 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 
märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu sisuga, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
kõnealused nõuded on koostatud ja 
kinnitatud objektiivselt kontrollitavate 
kriteeriumide alusel ja kasutades menetlust, 
milles saavad osaleda sellised sidusrühmad 
nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

(36) Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 
märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu sisuga, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega ja tootmisprotsessiga. 
Samuti on oluline, et kõnealused nõuded 
on koostatud ja kinnitatud objektiivselt 
kontrollitavate kriteeriumide alusel ja 
kasutades menetlust, milles saavad osaleda 
sellised sidusrühmad nagu 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad, ametiühingud ja 
keskkonnaorganisatsioonid, ning et 
märgise nõuded on kõigile huvitatud
osapooltele kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 
märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu sisuga, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 

(36) Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele sotsiaalsetele ja 
keskkonnaalastele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 
märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu sisuga, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
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kõnealused nõuded on koostatud ja 
kinnitatud objektiivselt kontrollitavate 
kriteeriumide alusel ja kasutades menetlust, 
milles saavad osaleda sellised sidusrühmad 
nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
kõnealused nõuded on koostatud ja 
kinnitatud objektiivselt kontrollitavate 
kriteeriumide alusel ja kasutades menetlust, 
milles saavad osaleda sellised sidusrühmad 
nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
ametiühingud, turustajad ja 
keskkonnaorganisatsioonid, ning et 
märgise nõuded on kõigile huvitatud 
osapooltele kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kõikide hangete puhul on oluline, 
et avaliku sektori hankijad tagavad 
lepinguga seotud toodete, teenuste ja 
ehitustööde vastavuse andmekaitseõiguse 
tingimustele. Selleks et tagada 
andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse isikuandmete töötlemisel, peaksid 
pakkujad võtma vastu sise-eeskirjad ja 
kohaldama asjakohaseid tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid isikuandmete 
töötlemise protsessi kavandamise ajal 
(lõimitud andmekaitse).

Or. en

Muudatusettepanek 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Et soodustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) osalemist 
hanketurul, tuleb sõnaselgelt ette näha, et 
lepinguid on võimalik jaotada kas 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Osadeks jaotatud lepingute puhul võivad 
võrgustiku sektori hankijad näiteks 
konkurentsi säilitamiseks või 
tarnekindluse tagamiseks piirata osade 
arvu, mille kohta üks ettevõtja võib 
pakkumuse esitada; samuti võivad nad 
piirata osade arvu, mille suhtes võib ühe 
pakkujaga lepingu sõlmida.

(38) Riigihankeid tuleks kohandada 
vastavalt VKEde vajadustele. Avaliku 
sektori hankijad peaksid kasutama 
parimate tavade koodeksit, milles 
juhendatakse, kuidas nad võivad 
kohaldada riigihankemenetluse 
raamistikku viisil, mis hõlbustab VKEde 
osalemist. Et edendada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
osalemist riigihanketurul, peaksid 
eelkõige avaliku sektori hankijad 
arvestama lepingute jaotamisega osadeks
ning tagama teabele juurdepääsu 
lubamise või mittelubamise põhjuste 
läbipaistvuse. Liikmesriigid peaksid 
juurutama meetmed, millega toetatakse 
VKEde juurdepääsu riigihangetele, 
eelkõige pakkumiste ja ELi ajakohastatud 
õigusraamistiku pakutavate uute 
võimaluste alase parema teabe ja suuniste 
kaudu, parimate tavade jagamise ning 
riigihangete korraldajatele ja VKEdele 
koolituste ja ürituste korraldamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Kuigi on selge vajadus soodustada VKEde juurdepääsu riigihangetele, on vale lähenemisviis 
muuta avaliku sektori hankijatele lepingute osadeks jaotamine peaaegu kohustuslikuks. Veelgi 
enam, avaliku sektori hankijatele vabaduse andmine piirata konkreetsete tarnijate poolt 
võidetud osade arvu, töötab pigem innovatiivsete või muudmoodi konkurentsivõimeliste 
VKEde vastu ja kätkeb endas tõsist kuritarvitamise ohtu, et diskrimineerida „kõrvalseisjate” 
suhtes. Eelistatud on pehmed meetmed.

Muudatusettepanek 190
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus. 
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte. 
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
ligipääsu nõude eiramise pärast, või muu 
raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus. 
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte. 
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
avaliku sektori hankijatele anda võimalus 
jätta taotlejaid või pakkujaid menetlusest 
kõrvale keskkonna-, töö- või sotsiaalsete 
kohustuste täitmata jätmise pärast, 
sealhulgas töötingimuste ja 
kollektiivlepingute eeskirjade ning
puudega inimeste juurdepääsu nõude 
eiramise pärast, või muu raske eksimuse 
tõttu ametialaste käitumisreeglite vastu, 
nagu näiteks konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Or. en

Selgitus

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC:The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
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contract.

Muudatusettepanek 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus. 
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte. 
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
ligipääsu nõude eiramise pärast, või muu 
raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus. 
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte. 
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna-, töö- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas töötingimuste, puudega 
inimeste ligipääsu nõude eiramise pärast, 
või muu raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kui võrgustiku sektori hankijatel on 
kohustus kohaldada eespool osutatud 
kõrvalejätmise kriteeriume nad otsustavad 
seda teha, peaksid nad kohaldama 
direktiivi [2004/18] seoses ettevõtjate 
võimalusega võtta vastu vastavusmeetmed 
kuriteo või väärteo tagajärgede 
heastamiseks ning edasiste rikkumiste 
tõhusaks ärahoidmiseks.

(41) Kui võrgustiku sektori hankijatel on 
kohustus kohaldada ülalnimetatud 
kõrvalejätmise kriteeriume nad otsustavad 
seda teha, peaksid nad kohaldama 
direktiivi [2004/18] seoses ettevõtjate 
võimalusega võtta vastu vastavusmeetmed 
kuriteo või väärteo tagajärgede 
heastamiseks ning edasiste rikkumiste 
tõhusaks ärahoidmiseks.

Or. en

Selgitus

Keeleline muudatus.

Muudatusettepanek 193
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas 

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, samal ajal 
tagades, et hankijad võivad vajada oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
juhul, kui need on lepingu põhisisuga 
seotud.
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„majanduslikult soodsaimat pakkumust” 
või „madalaimat maksumust”, arvestades 
et viimasel juhul on neil vabadus 
kehtestada piisavad kvaliteedistandardid,
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu
täitmise tingimusi.

Or. en

Selgitus

Peamine menetlus peaks olema hankida parima hinna ja kvaliteedi suhet või teiste sõnadega, 
saada majanduslikult soodsaim pakkumus. Puudub vajadus teise kriteeriumi, nagu madalaim 
maksumus, järele, kuna hinnakriteerium on majanduslikult soodsaimal pakkumusel sisse 
arvestatud.

Muudatusettepanek 194
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või „madalaimat 
maksumust”, arvestades et viimasel juhul 
on neil vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Sellest tulenevalt tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust”, arvestades et 
viimasel juhul on neil vabadus kehtestada 
piisavad kvaliteedistandardid, kasutades 
tehnilisi kirjeldusi või lepingu täitmise 
tingimusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 195
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või „madalaimat
maksumust”, arvestades et viimasel juhul 
on neil vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või standardsete 
toodete puhul „madalaimat hinda”.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad 
sõlmivad lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
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soodsaim. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest, 
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse täitmise taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse puhul, kui soodne see 
majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

soodsaim. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest, 
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse täitmise taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse puhul, kui soodne see 
majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

Or. fr

Muudatusettepanek 197
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel, peaksid nad kindlaks määrama 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, mille 
alusel otsustatakse, milline pakkumus on 
majanduslikult soodsaim. Nende 
kriteeriumide kindlaksmääramine sõltub 
lepingu esemest, sest need peavad lubama 
hinnata iga pakkumuse täitmise taset 
lepingu eseme seisukohast, nagu see on 
määratletud tehnilistes kirjeldustes, ning 
mõõta iga pakkumuse puhul, kui soodne 
see majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 

(44) Võrgustiku sektori hankijad peavad
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
soodsaim. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest,
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse täitmise taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse puhul, kui soodne see 
majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku ja ausa konkurentsi võimaldamine 
ja kriteeriumidega peaksid kaasnema 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida.
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tegelikkuses kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod 
välja töötatakse, tuleks selle kasutamine 
muuta kohustuslikuks.

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlakstegemisel kasutada 
olelusringi kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 199
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod välja 
töötatakse, tuleks selle kasutamine muuta 
kohustuslikuks.

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (teadustöö, arendus-, tootmis-, 
kasutus- ja hoolduskulud ning 
kasutamisjärgse kõrvaldamise kulud) kui 
ka väliskulusid, kui neid saab rahas 
kindlaks määrata ja jälgida. Olelusringi 
kulude arvutamise meetodid konkreetsete 
asjade või teenuste kategooriate puhul 
tuleks välja töötada liidu tasandil; alati, kui 
selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod välja 
töötatakse, tuleks selle kasutamine muuta 
kohustuslikuks.

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; võetakse vastu tihedas 
arutelus kõigi sidusrühmadega, 
sealhulgas tööstusega; alati, kui selline 
meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori 
hankijatel järgida oma hankestrateegiates 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke. 
Seega tuleb teha selgeks, et võrgustiku
sektori hankijad saavad majanduslikult 
soodsaima pakkumuse ja madalaima 
maksumuse kindlakstegemisel kasutada 
olelusringi kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod 
välja töötatakse, tuleks selle kasutamine 
muuta kohustuslikuks.

(46) Selliste sektoripõhiste meetmete
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlakstegemisel kasutada 
olelusringi kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud sisekulusid
(kasutus- ja hoolduskulud ning 
kasutamisjärgse kõrvaldamise kulud).

Or. en

Selgitus

Olelusringi maksumus peaks olema üks valikutest majanduslikult kõige soodsama pakkumuse 
määramisel, mitte aga selle alternatiiv. Majanduslikult kõige soodsama pakkumuse 
alternatiiviks peaks olema madalaim hind, kuid seda ainult standardsete toodete puhul.

Muudatusettepanek 202
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Võttes arvesse hiljutist Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikat, võivad 
avaliku sektori hankijad valida 
hankelepingu sõlmimise tingimuse, mis 
viitab sellele, et kõnealune toode on pärit 
eetilisest kaubandusest, sealhulgas nõue 
maksta miinimum, kuid tootjatelt küsida 
lisatasu.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes,
pakkumuste hindamise kriteeriumides ja 
lepingu täitmise klauslites viidata 
teatavale tootmisprotsessile, teenuse 
osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võivad hankijad lisada kriteeriumide 
hulka tootmis- või tarnimisprotsessi 
vahetult kaasatud inimeste töötingimustega 
seotud näitajad. Kõnealused näitajad 
võivad hõlmata teiste hulgas 
tootmisprotsessi kaasatud töötajate tervise 
kaitset või soodustada lepingut täitma 
määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
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peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

peaks igal juhul olema seotud lepingu 
sisuga. Neid tuleks kohaldada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid. Kui see on asjakohane ja 
lepingu esemega seotud, võivad avaliku 
sektori hankijad lisada tehnilistesse 
kirjeldustesse sotsiaalseid kaalutlusi (muu 
hulgas ILO peamisi konventsioone).

Or. en

Selgitus

Ühiskondlikke kaalutlusi ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt käsitletud. Nende 
rakendamine peaks olema lubatud hankemenetluse igas etapis, kui need on lepingu sisuga 
seotud.

Muudatusettepanek 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad, 
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Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

nagu muu hulgas näitajad, mille eesmärk 
võib olla kaitsta tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervist või soodustada 
lepingu täitmisega tegelevate töötajate 
hulgas ebasoodsas olukorras olevate 
isikute või riskirühmade liikmete 
sotsiaalset integreerimist, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalusi. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

Or. es

Muudatusettepanek 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele 

(47) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata ehitustööde, teenuste või kaupade 
olelusringi konverteerimisele rahalisteks 
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muule protsessile toote või teenuse 
olelusringi mis tahes järgus, tingimusel et 
need on seotud lepingu esemega. Selleks et 
sotsiaalseid kaalutlusi riigihangetes 
paremini arvesse võtta, võidakse 
hankijatel lubada ka lisada soodsaima 
pakkumuse hindamise kriteeriumide 
hulka tootmis- või tarnimisprotsessi 
vahetult kaasatud inimeste 
töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega ning
viisil, mis ei diskrimineeri otseselt või 
kaudselt teiste liikmesriikide või WTO 
riigihankelepingu või liidu sõlmitud 
vabakaubanduslepingute osapoolteks 
olevate kolmandate riikide ettevõtjaid.

vahenditeks, ja vastavalt sotsiaalsele ning 
keskkondlikule jätkusuutlikkusele, 
tingimusel et need näitajad on seotud 
lepingu esemega. Tehnilisi kirjeldusi ja 
pakkumuste hindamise kriteeriume tuleb 
tõlgendada avaralt. Avaliku sektori 
hankija võib tehnilist kirjeldust või 
hindamiskriteeriume kasutada ka 
negatiivsete sotsiaal- ja keskkonnamõjude 
minimeerimiseks või positiivsete sotsiaal-
või keskkonnamõjude maksimeerimiseks. 
Hindamiskriteeriumi osana peaksid 
avaliku sektori hankijad võtma arvesse 
sisseehitatud olelusringi lähenemisviisi, 
mille eesmärk on vähendada kulutusi 
ning maksimeerida ressursitõhusust ning 
mida tuleks kohaldada seoses ehitustööde 
ja teenuste osutamisega või kaupade 
pakkumisega viisil, mis ei diskrimineeri 
otseselt või kaudselt teiste liikmesriikide 
või WTO riigihankelepingu või liidu 
sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid. Avaliku sektori hankijatel 
tuleks samuti lubada kasutada tehnilises 
kirjelduses ja pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kõnealuse lepingu 
täitmiseks määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ja sotsiaalset 
jätkusuutlikkust ning sellest tulenevalt 
valida parima kulude-tulude suhtega 
pakkumus. Avaliku sektori hankijad 
peaksid lisama kõnealused kaalutlused 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
hindamiskriteeriumide hulka.

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõike 1 punkti 22 muudatusettepanek tutvustab mõistet „olelusring”, mis on 
kinnistatud ehitustöödesse, kaupadesse või teenustesse olelusringi mittekasutamise etappides 
tehtud valikute tagajärjel, seni kuni seos lepingu esemega on olemas, ning vastavalt seni, kuni 
seda kohaldatakse ostu hetkest. Kõnealused kaalutlused lisatakse majanduslikult kõige 
soodsamasse pakkumusse. Kõnealune muudetud põhjendus viitab käesolevale sättele.
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Muudatusettepanek 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes 
ja pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele 
muule protsessile toote või teenuse 
olelusringi mis tahes järgus, tingimusel et 
need on seotud lepingu esemega. Selleks 
et sotsiaalseid kaalutlusi riigihangetes 
paremini arvesse võtta, võidakse hankijatel 
lubada ka lisada soodsaima pakkumuse 
hindamise kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

(47) Selleks et sotsiaalseid kaalutlusi 
riigihangetes paremini arvesse võtta, 
võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

(47) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata olelusringi omadustele, näiteks
teatavale tootmisprotsessile, kaasa arvatud 
näiteks sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele 
aspektidele, teenuse osutamise viisile, 
funktsionaalsetele nõuetele või 
kasutusomadustele, mis on suunatud 
keskkonnamõju või sotsiaalse mõju 
vähendamisele või suurendamisele, või 
mõnele muule protsessile toote või teenuse 
olelusringi mis tahes järgus, tingimusel et 
need on seotud riigihankelepingu
esemega. Seost lepingu esemega tuleks 
tõlgendada laiaulatuslikult. Vastavalt 
sellele võib, selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, lubada hankijatel ka lisada tehniliste 
kirjelduste ja pakkumuste hindamise 
kriteeriumide raames soodsaima 
pakkumuse hindamise kriteeriumide hulka 
tootmis- või tarnimisprotsessi vahetult 
kaasatud inimeste töötingimustega seotud 
näitajad. Kõnealused näitajad võivad 
hõlmata näiteks tootmisprotsessi kaasatud 
töötajate tervise kaitset, soolist 
võrdõiguslikkust (nt võrdne palk, töö- ja 
eraelu ühildatavus), juurdepääsu 
kohapeal pakutavale kutsekoolitusele, 
kasutajate kaasamist ja nõustamist, 
taskukohast hinda, inimõigusi, eetilist 
kaubandust või soodustada lepingut täitma 
määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute (nt pikaajaliste töötute, 
romade, rändajate või nooremate ja 
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eakamate töötajate) sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
tehniliste kirjelduste või pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kõnealuse 
lepingu täitmiseks määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi, kuna see võib mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ja 
jätkusuutlikkust ning sellest tulenevalt 
pakkumuse majanduslikku väärtust.
Avaliku sektori hankijad võivad samuti 
lisada tehnilistesse kirjeldustesse või 
pakkumuste hindamise kriteeriumidesse 
sotsiaalseid kaalutlusi seoses otseselt 
olelusringiga seotud sotsiaalsete 
väliskuludega, milleks on näiteks tootmise 
mõju ümbritsevale keskkonnale ja 
läheduses asuvatele kogukondadele. 
Avaliku sektori hankijad peaksid 
tehnilistes kirjeldustes kehtestama 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, 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 kohas; 
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need kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada 
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad puudutada 
tarneahela tootmisprotsesside 
töötingimusi, mis on kehtestatud riiklikus 
tööõigusealases seadusandluses ja 
määrustes ning XIV lisas märgitud 
rahvusvahelistes konventsioonides, 
milline tahes neist on töötajatele kõige 
soodsam. Kõnealused sätted hõlmavad 
neid, mis on Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksas 
asjakohases peamises konventsioonis 
määratletud (ühinemisvabadus ja
kollektiivläbirääkimised, sunniviisiline ja 
kohustuslik töö, töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel diskrimineerimine, laste 
tööjõud; töötervishoid ja -ohutus; tööaeg; 
töötasu; ja sotsiaalkindlustus).
Kõnealused näitajad võivad soodustada 
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liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

lepingut täitma määratud isikute hulka 
kuuluvate ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajate töötingimusi. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

Or. en

Selgitus

Töötingimuste sätestamine tehniliste kirjeldustena ja hindamiskriteeriumina mitte ainult 
„tervisekaitsega” seonduvas võib olla kasulik; need peaksid viitama ka teistele 
töötingimustele, mis on ILO määratletud „inimväärsete töökohtade” kontseptsiooni oluline 
osa.

Muudatusettepanek 209
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 

(47) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega ning on 
proportsionaalsed lepingu väärtuse ja 
eesmärkidega.
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võtta, võidakse hankijatel lubada ka 
lisada soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad. 
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega ning 
viisil, mis ei diskrimineeri otseselt või 
kaudselt teiste liikmesriikide või WTO 
riigihankelepingu või liidu sõlmitud 
vabakaubanduslepingute osapoolteks 
olevate kolmandate riikide ettevõtjaid.

Or. en

Selgitus

Viide mõistele „tootmisprotsess” või „olelusringi mis tahes järk” tehnilistes kirjeldustes ja 
hindamiskriteeriumides on liiga üldine ning suurendab avaliku sektori hankijate diskreetsust 
läbipaistvuse ning tõhusa konkurentsi arvelt. Põhimõte tagada seos lepingu esemega võib 
kergesti katkeda.

Muudatusettepanek 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Pakkumused, mille hind tundub (49) Pakkumused, mille hind tundub 
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asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks võrgustiku
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
võrgustiku sektori hankijal olema õigus 
pakkumus tagasi lükata. Tagasilükkamine 
peaks olema kohustuslik juhul, kui 
võrgustiku sektori hankija on teinud 
kindlaks, et põhjendamatult madal hind 
tuleneb liidu kohustuslike sotsiaal-, töö-
või keskkonnaõiguse sätete või
rahvusvahelise tööõiguse sätete täitmata 
jätmisest.

asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks avaliku
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
avaliku sektori hankija pakkumuse tagasi 
lükkama. Tagasilükkamine peaks olema 
kohustuslik juhul, kui avaliku sektori 
hankija on teinud kindlaks, et näidatud 
põhjendamatult madal hind tuleneb liidu 
keskkonnaõiguse sätete täitmata jätmisest 
või sellest, et täitmata on jäetud 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, 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 kohas; 
need kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
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diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 
inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib mainida 
nõudeid, mida kohaldatakse lepingu 
täitmise ajal ning mille kohaselt võetakse 
tööle pikka aega töötuid inimesi või 
rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud eelteates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 
inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib muu 
hulgas mainida nõudeid, mida 
kohaldatakse lepingu täitmise ajal ning 
mille kohaselt võetakse tööle pikka aega 
töötuid inimesi või rakendatakse töötute 
või noorte koolitusmeetmeid, täidetakse 
sisuliselt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega. Mis 
puudutab kohustusi, mis on seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, 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 
kohas, peaksid avaliku sektori hankijad 
kehtestama sätted, mis määravad lepingu 
täitmise tingimustes kindlaks kohase 
tasemega kaitse.

Or. de

Muudatusettepanek 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 
inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib mainida 
nõudeid, mida kohaldatakse lepingu 
täitmise ajal ning mille kohaselt võetakse 
tööle pikka aega töötuid inimesi või 
rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO)
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv 
ebasoodsas olukorras olevaid isikuid, kui 
on ette nähtud siseriiklike õigusaktidega.

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 
inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib mainida 
nõudeid, mida kohaldatakse lepingu 
täitmise ajal ning mille kohaselt võetakse 
tööle pikka aega töötuid inimesi või 
rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
tarneahela tootmisprotsesside 
töötingimusi, mis on kehtestatud riiklikus 
tööõigusealases seadusandluses ja 
määrustes ning XIV lisas märgitud 
rahvusvahelistes konventsioonides, 
milline tahes neist on töötajatele kõige 
soodsam. Kõnealused sätted hõlmavad 
neid, mis on määratletud ILO kaheksas 
põhikonventsioonis (ühinemisvabadus ja 
kollektiivläbirääkimised, sunniviisiline ja 
kohustuslik töö, töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel diskrimineerimine, laste 
tööjõud; töötervishoid ja -ohutus; tööaeg; 
töötasu; ja sotsiaalkindlustus).

Or. en

Muudatusettepanek 213
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 
inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib 
mainida nõudeid, mida kohaldatakse 
lepingu täitmise ajal ning mille kohaselt 
võetakse tööle pikka aega töötuid inimesi 
või rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv 
ebasoodsas olukorras olevaid isikuid, kui 
on ette nähtud siseriiklike õigusaktidega.

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset või 
kutsealast koolitust Näiteks võib mainida 
nõudeid, mida kohaldatakse lepingu 
täitmise ajal, rakendada töötute või noorte 
puhul koolitusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud tekst kujutaks ohtu nõrgestada seost lepingu põhisisuga.

Muudatusettepanek 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Selleks et tagada riigihangete 
õigesti toimimine, on vaja, et alltöövõtt 
oleks asjakohaselt reguleeritud. Hankijat 
tuleb esitatud pakkumustes teavitada 
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võimalikust allhankest, mida pakkumise 
esitaja kavatseb kasutada teatud 
lepinguosade täitmiseks, ning kavandatud 
alltöövõtjatest. Kõik muutused toimivas 
allhankeahelas peavad tagama 
hankelepingu täitmise samamoodi, nagu 
on määratud esitatud pakkumuses, ja 
need tuleb hankijaga kokku leppida. 
Hankija peab juhul, kui lepingu laad seda 
võimaldab, ette nägema tasu maksmise 
otse alltöövõtjatele. Lõpuks on vaja, et 
allhankeahelas oleks kehtestatud 
solidaarvastutuse süsteem ja et see ahel 
piirduks maksimaalselt kolme järjestikuse 
alltöövõtjaga vertikaalsuhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkondade siseriikliku ja ka liidu tasandi 
õigusnormid ja kollektiivlepingud kehtivad 
lepingu täitmise ajal tingimusel, et sellised 
eeskirjad ja nende kohaldamine vastavad 
liidu õigusele. Piiriüleste olukordades, kui 
ühe liikmesriigi töötajad osutavad 
hankelepingu täitmiseks teenuseid teises 
liikmesriigis, kehtivad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiivis 96/71/EÜ (töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega) 
sätestatud miinimumtingimused, mida 
vastuvõttev riik peab lähetatud töötajate 
suhtes täitma. Kui siseriiklikud õigusaktid 
sisaldavad selliseid sätteid, võib nende 
kohustuste täitmata jätmist käsitleda 
asjaomase ettevõtja ränga eksimusena, 
mille alusel võib kõnealuse ettevõtja 
riigihankelepingu sõlmimise menetlusest 

(51) Töötingimuste, puuetega inimeste 
tööturule kaasamise ja tööohutuse 
valdkondade siseriikliku ja ka liidu tasandi 
õigusnormid ja kollektiivlepingud kehtivad 
lepingu täitmise ajal tingimusel, et sellised 
eeskirjad ja nende kohaldamine vastavad 
liidu õigusele. Piiriülestes olukordades, kui 
ühe liikmesriigi töötajad osutavad 
hankelepingu täitmiseks teenuseid teises 
liikmesriigis, kehtivad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiivis 96/71/EÜ (töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega) 
sätestatud miinimumtingimused, mida 
vastuvõttev riik peab lähetatud töötajate 
suhtes täitma. Kui siseriiklikud õigusaktid 
sisaldavad selliseid sätteid, võib nende 
kohustuste täitmata jätmist käsitleda 
asjaomase ettevõtja ränga eksimusena, 
mille alusel võib kõnealuse ettevõtja 
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kõrvale jätta. riigihankelepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale jätta.

Or. es

Muudatusettepanek 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 217
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt kõnealuste direktiivide sätete 
korrektset rakendamist, mis põhjustab 
suuri kulusid ja palju ebakindlust. Mitu 
liikmesriiki on määranud 
riigihankeküsimustega tegeleva riikliku 
keskasutuse, kuid sellistele asutustele 
anud ülesanded on liikmesriigiti väga 
erinevad. Selgemad, järjepidevamad ja 
autoriteetsemad jälgimis- ja 
kontrollimehhanismid aitaksid paremini 
mõista riigihanke-eeskirjade toimimist, 
parandaksid ettevõtjate ja võrgustiku 
sektori hankijate õiguskindlust ning 

välja jäetud



AM\911613ET.doc 71/189 PE492.861v02-00

ET

aitaksid luua võrdseid võimalusi. Sellised 
mehhanismid võiksid aidata probleeme 
kindlaks teha ja varakult lahendada, eriti 
seoses liidu kaasrahastatavate 
projektidega, ning tuvastada struktuurseid 
puudusi. Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning riigihankepoliitika 
tulemuste süstemaatiliseks hindamiseks 
kogu liidus on eriti oluline kõnealuste 
mehhanismide tegevuse kooskõlastamine.

Or. en

Selgitus

Kõnealused artiklid põhjustavad ebavajalikku halduskoormust. Liikmesriikide sisehaldus on 
nende endi organiseerida. Liikmesriigid võivad otsustada moodustada kontrolliva organi 
(artikkel 84) ilma Euroopa määruseta. Artikkel 84 on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus.

Muudatusettepanek 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt kõnealuste direktiivide sätete 
korrektset rakendamist, mis põhjustab 
suuri kulusid ja palju ebakindlust. Mitu 
liikmesriiki on määranud 
riigihankeküsimustega tegeleva riikliku 
keskasutuse, kuid sellistele asutustele 
anud ülesanded on liikmesriigiti väga 
erinevad. Selgemad, järjepidevamad ja 
autoriteetsemad jälgimis- ja 
kontrollimehhanismid aitaksid paremini 
mõista riigihanke-eeskirjade toimimist, 
parandaksid ettevõtjate ja võrgustiku 
sektori hankijate õiguskindlust ning 
aitaksid luua võrdseid võimalusi. Sellised 

(57) Hindamine on näidanud, et liidu 
riigihanke-eeskirjade rakendamisel on veel 
palju arenguruumi. Eeskirjade tõhusama 
ja järjepidevama rakendamise nimel on 
ühelt poolt väga oluline saada hea 
ülevaade riikliku hankepoliitika 
võimalikest struktuuriprobleemidest ja 
üldistest seaduspärasustest, et võimalike 
probleemidega sihipärasemalt tegeleda. 
Sellise ülevaate peaks saavutama 
asjakohase järelevalve teel, ning selle 
tulemusi peaks regulaarselt avaldama, et 
tagada vastutustundlik arutelu riigihanke-
eeskirjade ja tavade võimalike paranduste 
üle. Teiselt poolt samas, paremad juhised
ja abi avaliku sektori hankijatele ning 
ettevõtjatele võivad samuti aidata kaasa 
riigihangete tõhususe parandamisele 
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mehhanismid võiksid aidata probleeme 
kindlaks teha ja varakult lahendada, eriti 
seoses liidu kaasrahastatavate 
projektidega, ning tuvastada struktuurseid 
puudusi. Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning riigihankepoliitika 
tulemuste süstemaatiliseks hindamiseks 
kogu liidus on eriti oluline kõnealuste 
mehhanismide tegevuse kooskõlastamine.

paremate teadmiste, suurema 
õiguskindluse ning hankemenetluste 
professionaalsuse suurendamise kaudu; 
sellised juhised peaksid olema vajaduse 
korral avaliku sektori hankijatele ja 
ettevõtjatele alati kättesaadavad, et tagada 
asjakohane eeskirjade rakendamine.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt kõnealuste direktiivide sätete 
korrektset rakendamist, mis põhjustab suuri 
kulusid ja palju ebakindlust. Mitu 
liikmesriiki on määranud 
riigihankeküsimustega tegeleva riikliku 
keskasutuse, kuid sellistele asutustele 
anud ülesanded on liikmesriigiti väga 
erinevad. Selgemad, järjepidevamad ja 
autoriteetsemad jälgimis- ja
kontrollimehhanismid aitaksid paremini 
mõista riigihanke-eeskirjade toimimist, 
parandaksid ettevõtjate ja võrgustiku 
sektori hankijate õiguskindlust ning 
aitaksid luua võrdseid võimalusi. Sellised 
mehhanismid võiksid aidata probleeme 
kindlaks teha ja varakult lahendada, eriti 
seoses liidu kaasrahastatavate 

(57) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt kõnealuste direktiivide sätete 
korrektset rakendamist, mis põhjustab suuri 
kulusid ja palju ebakindlust. Liikmesriigid 
peaksid seetõttu suurendama oma 
järelevalvealaseid jõupingutusi ning 
ebakindluse korral kõhklemata küsima 
komisjonilt selgitusi. Lisaks peaks 
komisjon igal aastal esitama aruande 
selgituste vajaduse kohta, Euroopa Kohtu 
uue kohtupraktika ning käesoleva 
direktiivi rakendamisega seotud korduvalt 
esitatud kaebuste kohta.



AM\911613ET.doc 73/189 PE492.861v02-00

ET

projektidega, ning tuvastada struktuurseid 
puudusi. Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning riigihankepoliitika 
tulemuste süstemaatiliseks hindamiseks 
kogu liidus on eriti oluline kõnealuste 
mehhanismide tegevuse kooskõlastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiiresti lahendusi. Selleks et tõhusalt 
võidelda korruptsiooni ja pettustega, 
peaks ka kõnealusel keskasutusel ja 
üldsusel olema võimalus uurida sõlmitud 
lepingute teksti. Suure maksumusega 
lepingud tuleks seega edastada 
järelevalveasutusele ning huvitatud 
isikutel peaks olema nendele 
dokumentidele juurdepääs ulatuses, mis ei 
ohusta seaduslikke avalikke või erahuve.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiiresti lahendusi. Selleks et tõhusalt 
võidelda korruptsiooni ja pettustega, 
peaks ka kõnealusel keskasutusel ja 
üldsusel olema võimalus uurida sõlmitud 
lepingute teksti. Suure maksumusega 
lepingud tuleks seega edastada 
järelevalveasutusele ning huvitatud 
isikutel peaks olema nendele 
dokumentidele juurdepääs ulatuses, mis ei 
ohusta seaduslikke avalikke või erahuve.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 222
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 

välja jäetud
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saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiiresti lahendusi. Selleks et tõhusalt 
võidelda korruptsiooni ja pettustega, 
peaks ka kõnealusel keskasutusel ja 
üldsusel olema võimalus uurida sõlmitud 
lepingute teksti. Suure maksumusega 
lepingud tuleks seega edastada 
järelevalveasutusele ning huvitatud 
isikutel peaks olema nendele 
dokumentidele juurdepääs ulatuses, mis ei 
ohusta seaduslikke avalikke või erahuve.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiiresti lahendusi. Selleks et tõhusalt 
võidelda korruptsiooni ja pettustega, 
peaks ka kõnealusel keskasutusel ja 
üldsusel olema võimalus uurida sõlmitud 
lepingute teksti. Suure maksumusega 
lepingud tuleks seega edastada 
järelevalveasutusele ning huvitatud 

välja jäetud
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isikutel peaks olema nendele 
dokumentidele juurdepääs ulatuses, mis ei 
ohusta seaduslikke avalikke või erahuve.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Kõigil võrgustiku sektori hankijatel ei 
pruugi olla piisavalt sisemisi 
eksperditeadmisi majanduslikult või 
tehniliselt keerukate lepingute 
käsitlemiseks. Seda silmas pidades oleks 
jälgimis- ja järelevalvetegevust 
otstarbekas täiendada professionaalse 
abiga. Seda eesmärki saab saavutada 
teabejagamisvahenditega, mis pakuvad 
võrgustiku sektori hankijatele tehnilist abi 
(teadmiskeskused); samas vajaks 
ettevõtjad, eelkõige VKEd, ka haldusabi,
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

(59) Igal sidusgrupil peaks olema volitus 
anda märku käesoleva direktiivi 
rikkumistest pädevale ametiasutusele või 
kohtule. Liikmesriigid peaksid suutma 
pakkuda võimalust pöörduda abi 
saamiseks järelevalveasutuste, 
valdkondlike järelevalveasutuste, 
munitsipaal-, piirkondlike või riiklike 
konkurentsiametite või auditiasutuste, 
ombudsmanide ja – seal, kus need on 
olemas – riiklike järelevalveasutuste 
poole.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine.

Muudatusettepanek 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Jälgimis-, järelevalve- ja (60) Otsuste tegemise jälgitavus ja 
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tugistruktuurid või –mehhanismid on
liikmesriigi tasandil juba olemas ja 
muidugi saab neid kasutada riigihangete 
jälgimise, rakendamise ja kontrollimise 
tagamiseks ning selleks, et pakkuda 
võrgustiku sektori hankijatele ja 
ettevõtjatele vajalikku tuge.

läbipaistvus hankemenetlustes on väga 
oluline, et tagada nõuetekohased 
menetlused, sealhulgas võidelda tõhusalt 
korruptsiooni ja pettusega. Avaliku sektori 
hankijad peaksid säilitama kõrge 
maksumusega lepingute allkirjastatud 
lepingutest koopiaid, et tagada huvitatud 
osapooltele juurdepääs nendele 
dokumentidele vastavalt kohaldatavatele 
eeskirjadele dokumentidele juurdepääsu 
kohta. Veelgi enam, üksikute 
hankemenetluste olulised osad ja otsused 
peavad kajastuma hanke raportis. 
Halduskoormuse vähendamiseks peaks 
hankimisaruanne viitama teabele 
asjakohastes lepingu sõlmimise teadetes. 
Selliste teadete avaldamise elektroonilisi 
süsteeme, mida haldab komisjon, peab 
samuti parandama eesmärgiga 
hõlbustada andmesisestust, samas tehes 
aruannete leidmise ning 
süsteemidevahelise andmevahetuse 
lihtsamaks.

Or. en

Selgitus

Käesolev järgib juhtimise peatüki osas nõukogu vaatenurka.

Muudatusettepanek 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
tehniliseks abiks määratud asutused 
peaksid vahetama teavet ja tegema 
koostööd; samuti peaks iga liikmesriigi 
määratud ametiasutus toimima eelistatud 

välja jäetud
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kontaktpunktina suhtluses komisjoni 
talitustega andmete kogumise, 
teabevahetuse ja liidu riigihankeõiguse 
rakendamise jälgimise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed ettepanekud juhtimise kohta.

Muudatusettepanek 227
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
tehniliseks abiks määratud asutused 
peaksid vahetama teavet ja tegema 
koostööd; samuti peaks iga liikmesriigi 
määratud ametiasutus toimima eelistatud 
kontaktpunktina suhtluses komisjoni 
talitustega andmete kogumise, 
teabevahetuse ja liidu riigihankeõiguse 
rakendamise jälgimise eesmärgil.

(61) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Tehniliseks abiks 
määratud asutused peaksid vahetama teavet 
ja tegema koostööd.

Or. en

Selgitus

Kõnealused artiklid põhjustavad ebavajalikku halduskoormust. Liikmesriikide sisehaldus on 
nende endi organiseerida. Liikmesriigid võivad otsustada moodustada kontrolliva organi 
(artikkel 84) ilma Euroopa määruseta. Artikkel 84 on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus.

Muudatusettepanek 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 
abiks määratud asutused peaksid vahetama 
teavet ja tegema koostööd; samuti peaks 
iga liikmesriigi määratud ametiasutus 
toimima eelistatud kontaktpunktina 
suhtluses komisjoni talitustega andmete 
kogumise, teabevahetuse ja liidu 
riigihankeõiguse rakendamise jälgimise 
eesmärgil.

(61) Järjepideva nõustamise tagamiseks 
liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 
tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 
rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 
abiks määratud asutused peaksid vahetama 
teavet ja tegema koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust 
ning vaadata piirmäärad regulaarselt läbi. 
Viited CPV nomenklatuurile võivad 
muutuda ELi tasandi õigusaktide muutmise 
tõttu ning sellised muutused peavad 
kajastuma käesoleva direktiivi tekstis. 
Elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi 
üksikasju ja omadusi tuleb ajakohastada, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi. Samuti tuleb anda 

(62) Kiirete tehniliste, majanduslike ja 
õiguslike muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses käesoleva 
direktiivi vähem oluliste elementidega. 
Rahvusvaheliste kokkulepete järgimiseks 
tuleks komisjonile anda volitused muuta 
piirmäärade arvutamise tehnilist menetlust 
ning vaadata piirmäärad regulaarselt läbi. 
Viited CPV nomenklatuurile võivad 
muutuda ELi tasandi õigusaktide muutmise 
tõttu ning sellised muutused peavad 
kajastuma käesoleva direktiivi tekstis. 
Elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi 
üksikasju ja omadusi tuleb ajakohastada, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi. Samuti tuleb anda 
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komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks teatud elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja sõnumite koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi. Ka tuleks komisjonile 
anda volitused kohandada teadete 
kohustuslikku sisu, et kajastada 
haldusvajadusi ja regulatiivseid 
muudatusi nii liikmesriigi kui ka ELi 
tasandil. Loetelu liidu õigusaktidest, 
millega kehtestatakse artikli 77 lõikes 3 
osutatud ühised meetodid olelusringi 
kulude arvutamiseks, loetelu artiklites 70 ja 
79 osutatud rahvusvahelistest sotsiaal- ja 
keskkonnakonventsioonidest ning loetelu 
artikli 27 lõikes 3 osutatud liidu 
õigusaktidest, mille rakendamine loob 
eelduse vabaks juurdepääsuks asjaomasele 
turule, ning artikli 4 lõikes 4 osutatud II 
lisa, milles esitatakse loetelu õigusaktidest, 
mida tuleb arvesse võtta eri- või 
ainuõiguste olemasolu hindamisel, tuleks 
kiiresti ajakohastada, et integreerida 
sektoripõhiselt vastuvõetud meetmed. Selle 
vajaduse rahuldamiseks tuleks anda 
komisjonile volitused ajakohastada 
kõnealuseid loetelusid.

komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks teatud elektroonilise 
teabevahetuse tehnilised standardid, et 
tagada elektrooniliste sidevahendite abil 
läbi viidavates hankemenetlustes 
kasutatavate tehniliste vormingute, 
protsesside ja sõnumite koostalitlusvõime, 
võttes arvesse tehnoloogia arengut ning 
haldusvajadusi. Loetelu liidu õigusaktidest, 
millega kehtestatakse artikli 77 lõikes 3 
osutatud ühised meetodid olelusringi 
kulude arvutamiseks, loetelu artiklites 70 ja 
79 osutatud rahvusvahelistest sotsiaal- ja 
keskkonnakonventsioonidest ning loetelu 
artikli 27 lõikes 3 osutatud liidu 
õigusaktidest, mille rakendamine loob 
eelduse vabaks juurdepääsuks asjaomasele 
turule, ning artikli 4 lõikes 4 osutatud II 
lisa, milles esitatakse loetelu õigusaktidest, 
mida tuleb arvesse võtta eri- või 
ainuõiguste olemasolu hindamisel, tuleks 
kiiresti ajakohastada, et integreerida 
sektoripõhiselt vastuvõetud meetmed. Selle 
vajaduse rahuldamiseks tuleks anda 
komisjonile volitused ajakohastada 
kõnealuseid loetelusid.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 

(63) Eriti oluline on, et komisjon viiks läbi 
vastavad konsultatsioonid kõikide 
sidusrühmadega, sealhulgas VKEde, 
keskkonna- ja tarbijaid esindavad 
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ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

ühendused ning ametiühingud. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Komisjonile tuleks anda 
rakendusvolitused, et tagada käesoleva 
direktiivi ühetaolised 
rakendamistingimused seoses IX lisa 
kohase andmete saatmise ja avaldamise 
korraga ning teadete koostamise ja 
edastamise korraga, samuti teadete 
avaldamiseks kasutatavate 
standardvormidega ning töötlemise ja 
sõnumite saatmise standarditega ning 
rakendamis- ja statistikaaruannete 
koostamiseks järelevalveorganite 
kasutatavate ühiste mallidega. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel 
tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest 
nendel aktidel puudub finantsmõju ning 
need ei mõjuta käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste olemust ega ulatust. 
Kõnealused aktid täidavad üksnes 
halduseesmärki ning aitavad kaasa 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 

(64) Komisjonile tuleks anda 
rakendusvolitused, et tagada käesoleva 
direktiivi ühetaolised 
rakendamistingimused seoses IX lisa 
kohase andmete saatmise ja avaldamise 
korraga ning teadete koostamise ja 
edastamise korraga, samuti teadete 
avaldamiseks kasutatavate 
standardvormidega ning töötlemise ja 
sõnumite saatmise standarditega. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel 
tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest 
nendel aktidel puudub finantsmõju ning 
need ei mõjuta käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste olemust ega ulatust. 
Kõnealused aktid täidavad üksnes 
halduseesmärki ning aitavad kaasa 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
kohaldamisele. Lisaks tuleks otsused, 
millega tehakse kindlaks, kas teatud 
tegevus on vahetult avatud konkurentsile 
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kohaldamisele. Lisaks tuleks otsused, 
millega tehakse kindlaks, kas teatud 
tegevus on vahetult avatud konkurentsile 
vaba juurdepääsuga turul, võtta vastu 
tingimustel, millega tagatakse kõnealuse 
sätte rakendamisel ühetaolised tingimused. 
Seepärast tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused ka seoses üksikasjalike 
sätetega, milles käsitletakse artikli 28 
kohast menetlust, millega tehakse kindlaks, 
kas artikkel 27 on kohaldatav, ning otsuste 
endiga. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Kõnealuste rakendussaktide 
vastuvõtmiseks tuleks kasutada 
nõuandemenetlust.

vaba juurdepääsuga turul, võtta vastu 
tingimustel, millega tagatakse kõnealuse 
sätte rakendamisel ühetaolised tingimused. 
Seepärast tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused ka seoses üksikasjalike 
sätetega, milles käsitletakse artikli 28 
kohast menetlust, millega tehakse kindlaks, 
kas artikkel 27 on kohaldatav, ning otsuste 
endiga. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Kõnealuste rakendussaktide 
vastuvõtmiseks tuleks kasutada 
nõuandemenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist riigihankelepingu alusel 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks. Käesolev 
direktiiv ei hõlma seega hankeid, mis ei 
ole seotud kommunaalteenustega.

Or. en
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Selgitus

Riigihankedirektiivi kohaldatakse ainult „riigihangetele”, sealhulgas rentimisele või 
üürimisele. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele ei kohaldata ehitustöödele, asjadele või 
teenustele, mis ei ole mõeldud avalikuks otstarbeks ja mis ei anna otsest kasu avaliku sektori 
hankijale, riigihankeõigust (C-451/08).

Muudatusettepanek 233
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist riigihankelepingute alusel 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist riigihankelepingu alusel 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.
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Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
hankimist ühe või mitme võrgustiku 
sektori hankija poolt sõlmitud 
riigihankelepingute alusel kõnealuste 
võrgustiku sektori hankijate valitud 
ettevõtjatelt.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist 
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe avaliku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade soetamist
või teenuste osutamist käesoleva direktiivi 
tähenduses või muul viisil hankimist 
kõnealuste avaliku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, olenemata sellest, kas 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
teenivad avalikke huve.

Or. de

Muudatusettepanek 236
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See sedastus on liiga üldine ja liiga ähmane.

Muudatusettepanek 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See sedastus on liiga üldine ja liiga ähmane.

Muudatusettepanek 238
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad või 
teenused, mis on majanduslike ja 
tehniliste ülesannete poolest sarnased,
moodustavad käesoleva direktiivi mõistes 
üksikhanke, isegi kui need hangitakse eri 
lepingute alusel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus, mille eesmärk on vältida ELi hanke-eeskirjadest 
kõrvalehiilimist lepingute kunstliku osadeks jaotamise kaudu, on liiga kaugeleulatuv, näiteks 
ehituse- ja arhitektuuriteenuste puhul. Seega on sõnastuse ettepaneku aluseks Euroopa kohtu 
hiljutise kohtuasja C-574/10 otsuse lõige 41.

Muudatusettepanek 241
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teenused, mida käesoleva direktiiviga 
reguleeritakse, on loetletud XVII a lisa 
A osas. Käesoleva direktiivi artikleid 84–
86 kohaldatakse XVII a lisa B osas 
loetletud eriteenuste lepingute suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 242
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesolev direktiiv ei mõjuta tööõigust, s.t 
töölevõtu- ja töötingimusi, sh 
töötervishoidu ja tööohutust, ning 
tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid 
käsitlevaid õigusnorme ja lepingusätteid, 
mida liikmesriigid kohaldavad vastavalt 
ühenduse õigust austavatele riiklikele 
õigusaktidele. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
samuti sotsiaalkindlustust käsitlevaid 
liikmesriikide õigusakte.

Or. de

Muudatusettepanek 243
Evelyne Gebhardt

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

Artikkel 1 b
Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikides ja ühenduse õiguses 
tunnustatud põhiõiguste teostamist. 
Samuti ei mõjuta see õigust pidada 
läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, neid 
sõlmida ja rakendada ning õigust osaleda 
töövõitlusalases tegevuses vastavalt 
ühenduse õigust austavatele siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. de

Muudatusettepanek 244
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 c
Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide 
vabadust määrata kooskõlas ühenduse 
õigusega kindlaks, milliseid teenuseid nad 
loevad üldist majandushuvi pakkuvateks 
teenusteks, kuidas selliste teenuste 
osutamist tuleks korraldada ja rahastada 
kooskõlas riigiabi eeskirjadega ning 
milliseid konkreetseid kohustusi nende 
suhtes tuleks kohaldada.

Or. de

Muudatusettepanek 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „avalik-õiguslik isik” – mis tahes 
asutus, mis vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

(4) „avalik-õiguslik isik” – üksus:

Or. en

Muudatusettepanek 246
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal 
on äriline iseloom, püüab asutus, mis 
tegutseb tavapärastes turutingimustes, 
teenida kasumit ja kannab oma 
tegevusega seotud kahju ning tema 
eesmärk ei ole rahuldada vajadusi üldistes 
huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

Or. en

Selgitus

Minnes tagasi kehtiva direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2.1 punkti a definitsiooni juurde, 
kiidetakse käesolev määratlus heaks ning see väldib õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal 
on äriline iseloom, püüab asutus, mis 
tegutseb tavapärastes turutingimustes, 
teenida kasumit ja kannab oma 
tegevusega seotud kahju ning tema 
eesmärk ei ole rahuldada vajadusi üldistes 
huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

(a) moodustatud eesmärgiga rahuldada või 
millel on eriline eesmärk rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ja millel ei ole 
tööstuslikku või ärilist iseloomu;

Or. en

Selgitus

Mõiste „BGPL” selgitamine ja lihtsustamine.

Muudatusettepanek 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes, teenida 
kasumit ja kannab oma tegevusega seotud 
kahju ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes ja tegeleb 
majandustegevusega, pakkudes turul 
kaupu ja teenuseid, teenida kasumit ja 
kannab oma tegevusega seotud kahju ning 
tema eesmärk ei ole rahuldada vajadusi 
üldistes huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

Or. en
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Selgitus

Sätte praegune sõnastus põhjustab õiguslikku ebakindlust, kuna see viitab mõistetele, mis on 
ebamääraselt defineeritud ning võivad põhjustada lahknevaid tõlgendusi ja arvukaid vaidlusi. 
Selle asemel kasutatakse kavandatavas muudatusettepanekus majanduslike tegevuste mõistet, 
mille komisjon esitas oma teatises Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest makstava hüvitise suhtes (ELT C 8, 
11.1.2012, lk 4), kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga.

Muudatusettepanek 249
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes, teenida 
kasumit ja kannab oma tegevusega seotud 
kahju ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes ja tegeleb 
majandustegevusega, pakkudes turul 
kaupu ja teenuseid, ning tema eesmärk ei 
ole rahuldada vajadusi üldistes huvides 
ilma tööstusliku või ärilise iseloomuta

Or. en

Selgitus

Sätte praegune sõnastus põhjustab õiguslikku ebakindlust, kuna see viitab mõistetele, mis on 
ebamääraselt defineeritud ning võivad põhjustada lahknevaid tõlgendusi ja arvukaid vaidlusi. 
Selle asemel kasutatakse kavandatavas muudatusettepanekus majanduslike tegevuste mõistet, 
mille komisjon esitas oma teatises Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest makstava hüvitise suhtes (ELT C 8, 
11.1.2012, lk 4), kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga.

Muudatusettepanek 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis 
tegutseb tavapärastes turutingimustes,
teenida kasumit ja kannab oma 
tegevusega seotud kahju ning tema
eesmärk ei ole rahuldada vajadusi üldistes 
huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; selleks ei 
ole sellise asutuse, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes ja töötab 
majandustegevuses, pakkudes turul 
kaupu ja teenuseid, eesmärk rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

Or. it

Muudatusettepanek 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes, teenida 
kasumit ja kannab oma tegevusega seotud 
kahju ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis tegutseb 
tavapärastes turutingimustes ja tegeleb 
majandustegevusega, pakkudes turul 
kaupu ja teenuseid, ning tema eesmärk ei 
ole rahuldada vajadusi üldistes huvides 
ilma tööstusliku või ärilise iseloomuta;

Or. en

Selgitus

Sätte praegune sõnastus põhjustab õiguslikku ebakindlust, kuna see viitab mõistetele, mis on 
ebamääraselt defineeritud ning võivad põhjustada lahknevaid tõlgendusi ja arvukaid vaidlusi. 
Selle asemel kasutatakse kavandatavas muudatusettepanekus majanduslike tegevuste mõistet, 
mille komisjon esitas oma teatises Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest makstava hüvitise suhtes (ELT C 8, 
11.1.2012, lk 4), kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga.
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Muudatusettepanek 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on juriidiline isik; (b) mis on juriidiline isik;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teda rahastavad suuremas osas riik,
piirkondlikud või kohalikud 
omavalitsused või muud avalik-õiguslikud 
isikud; või mille juhtimist need avalik-
õiguslikud isikud kontrollivad; või tal on 
haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan, 
mille liikmetest üle poole on määranud riik
või piirkondlikud või kohalikud 
omavalitsused või muud avalik-õiguslikud 
isikud;

(c) mis vastavad vähemalt ühele 
järgmistest tingimustest:

(i) suurem osa rahalisest abist tuleb riigilt, 
piirkondlikelt või kohalikelt 
omavalitsustelt või muudelt avalik-
õiguslikelt isikutelt;
(ii) suurema osa haldus-, juhtimis- või 
järelevalveorganist on määranud riik,
piirkondlikud või kohalikud 
omavalitsused või muud avalik-õiguslikud 
isikud;
(iii) otsuste vastuvõtmise üle vastutab 
juhtimiskontroll riigi, piirkondlike või 
kohalike omavalitsuste või muude avalik-
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õiguslike isikute näol;

Or. en

Selgitus

Käesolev selgitab direktiivi reguleerimisala seoses sellega, mis liiki organisatsioonid peaksid 
olema hõlmatud.

Muudatusettepanek 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teda rahastavad suuremas osas riik, 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud; või 
mille juhtimist need avalik-õiguslikud 
isikud kontrollivad; või tal on haldus-, 
juhtimis- või järelevalveorgan, mille 
liikmetest üle poole on määranud riik või 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud;

(c) teda rahastavad suuremas osas riik, 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud; või 
mille juhtimist need avalik-õiguslikud 
isikud kontrollivad; või tal on haldus-, 
juhtimis- või järelevalveorgan, mille 
liikmetest üle poole on määranud riik või 
piirkondlikud või kohalikud omavalitsused 
või muud avalik-õiguslikud isikud.
Käesolevas direktiivis ei hõlma avalik-
õigusliku asutuse mõiste börsil noteeritud 
äriühinguid ning otseselt või kaudselt 
nende kontrollitavaid ja/või nendega 
seotud äriühinguid;

Or. it

Muudatusettepanek 255
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) või ehitustöö, või mis tahes viisil 
ehitustöö tegemine vastavalt võrgustiku 
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sektori hankija tingimustele. „Ehitustöö” 
– ehitus- või tsiviilehitustööde tulemused 
tervikuna, mis võimaldavad täita 
majanduslikke või tehnilisi ülesandeid;

Or. en

Selgitus

2004/17/EÜ määratlus on heaks kiidetud ning on oma ülesannet hästi täitud.

Muudatusettepanek 256
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ehitustöö tegemine või ehitustöö 
tegemine koos projekteerimisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 257
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ehitustöö tegemine mis tahes 
vahenditega vastavalt ehitise liigile ja 
projektile otsustavat mõju avaldava 
võrgustiku sektori hankija esitatud 
nõuetele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „asjade hankelepingud” –
hankelepingud, mille ese on asjade 
ostmine, üürimine, rentimine või liisimine 
koos väljaostuvõimalusega või ilma. 
Asjade hankeleping võib kaasneva tööna 
hõlmata ka kohaletoomis- ja paigaldustöid;

(10) „asjade hankelepingud” –
hankelepingud, mille ese on asjade 
ostmine, üürimine, rentimine või liisimine 
koos väljaostuvõimalusega või ilma, ka 
tarnimise vormis. Asjade hankeleping võib 
kaasneva tööna hõlmata ka kohaletoomis-
ja paigaldustöid;

Or. it

Muudatusettepanek 259
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline 
isik või võrgustiku sektori hankija või 
selliste isikute ja/või üksuste rühm, kes 
pakub turul vastavalt ehitustööde ja/või 
ehitustöö teostamist, asju või teenuseid;

(12) „ettevõtja” – avaliku või erasektori
füüsiline või juriidiline isik või selliste 
isikute ja/või üksuste rühm, kes pakub turul 
vastavalt ehitustööde ja/või ehitustöö 
teostamist, asju või teenuseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „hankedokumendid” – kõik
võrgustiku sektori hankija esitatud või 
osutatud dokumendid, milles kirjeldatakse 
hanke või menetluse elemente või 

(15) „hankedokumendid” – mis tahes
võrgustiku sektori hankija esitatud või 
osutatud dokument, milles kirjeldatakse 
hanke või menetluse elemente või 
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määratakse need kindlaks, sh hanketeade, 
eelteade või kvalifitseerimissüsteemi 
olemasolu teated, kui neid kasutatakse 
hanke väljakuulutamiseks, tehnilised 
kirjeldused, lepingu kavandatavad 
tingimused, taotlejate ja pakkujate 
esitatavate dokumentide vormingud, teave 
üldiste kohaldatavate kohustuste kohta ja 
mis tahes täiendavad dokumendid;

määratakse need kindlaks, sh hanketeade, 
eelteade või kvalifitseerimissüsteemi 
olemasolu teated, kui neid kasutatakse 
hanke väljakuulutamiseks, tehnilised 
kirjeldused, lepingu kavandatavad 
tingimused, taotlejate ja pakkujate 
esitatavate dokumentide vormingud, teave 
üldiste kohaldatavate kohustuste kohta ja 
mis tahes täiendavad dokumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest või 
ressursside loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh teadustöö, arendustegevus, 
tootmine, transport, kasutamine ja hooldus, 
alates tooraine hankimisest või ressursside 
loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest 

(22) „olelusring” – kõikide riigihangetega 
seotud kulude rahalise väärtuse 
arvutamine, kus võimalik, kaasa arvatud 
hooldus- ja ressursitõhususe (sealhulgas 
energia) kulud, kasutamisjärgse 
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või ressursside loomisest kuni 
kõrvaldamise ja lõpetamiseni;

ringlussevõtmise kulud ja sotsiaalse mõju 
kulud, kui need puudutavad lepingu 
täitmist. Olelusringi rahalise väärtuse 
arvutamise hulka võib lisada ka tõhusa 
kavandi, planeerimise ja elektrooniliste 
vahendite kasutamise. 
Riigihankelepingute eesmärgil kestab 
olelusring ostmise hetkest kuni ehitustöö, 
kaupade või teenuste eluea lõpuni ja 
moodustab majanduslikult kõige 
soodsama pakkumuse arvutuse 
lahutamatu osa.

Or. en

Selgitus

Kuigi avaliku sektori hankijad on, maksumaksjate huvides, vastutavad kulutustele vastava 
tulu tagamise eest hoolimata sellest, milline lahendus riigihankemenetluse kaudu valitakse, ja 
selle eest, et see ei maksa pikemas plaanis ühiskonnale või keskkonnale rohkem, kehtib selline 
vastutus alates ostu sooritamise hetkest. Avaliku sektori hankijaid ei saa pidada vastutavaks 
eraettevõtjate keskkonda või ühiskonda kahjustavate valikute eest.

Muudatusettepanek 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest või 
ressursside loomisest kuni kõrvaldamise 
ja lõpetamiseni;

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh teadustöö, arendustegevus,
transport, kasutamine ja hooldus, 
tingimusel et nendega seotud andmed on 
mõõdetavad ja neid saab mõttekalt 
võrrelda;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest või 
ressursside loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
või teenuste osutamise järjestikused ja/või 
omavahel seotud etapid, alates hankimisest 
kuni kasutamise, hoolduse, kõrvaldamise 
ja lõpetamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „standardsed tooted” – tooted, mis 
ei erine olulisel määral oma koostiselt ja 
omadustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „teenuste kontsessioon” –
samasugust tüüpi leping kui teenuste 
hankeleping, välja arvatud asjaolu, et tasu 
teenuste osutamise eest seisneb kas ainult 
õiguses kasutada seda teenust või sellises 
õiguses koos tasuga.
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Or. en

Muudatusettepanek 267
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „hõlmamata kaubad või teenused”
– kaubad või teenused, mis on pärit riigist, 
millega liit ei ole sõlminud 
turulepääsukohustusi hõlmavat 
rahvusvahelist lepingut riigihangete 
valdkonnas, või kaubad või teenused, mis 
on pärit riigist, millega liit on sõlminud 
sellise lepingu riigihangete valdkonnas, 
aga mille suhtes asjaomast lepingut ei 
kohaldata.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „hõlmamata tooted, ehitustööd, 
asjad ja teenused” – sellisest riigist pärit 
tooted, ehitustööd, asjad ja teenused, 
millega Euroopa Liidul ei ole sõlmitud 
rahvusvahelist lepingut riigihangete 
valdkonnas, sealhulgas kohustusi seoses 
turule juurdepääsuga, või sellisest riigist 
pärit tooted, ehitustööd, asjad ja teenused, 
millega liidul on sõlmitud nimetatud 
rahvusvaheline leping, kuid kus seda 
lepingut ei rakendata.

Or. fr
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Muudatusettepanek 269
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ühte lepinguga kavandatud 
tegevustest reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga ja teist ülalnimetatud 
direktiiviga [2004/18/EÜ] ja kui 
objektiivselt on võimatu kindlaks teha, 
milline on lepinguga kavandatud peamine 
tegevus, sõlmitakse leping vastavalt 
ülalnimetatud direktiivile [2004/18/EÜ].

3. Kui ühte lepinguga kavandatud 
tegevustest reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga ja teist ülalnimetatud 
direktiiviga [2004/18/EÜ] ja kui 
objektiivselt on võimatu kindlaks teha, 
milline on lepinguga kavandatud peamine 
tegevus, käesoleva direktiivi kohaldamine 
määratakse kindlaks lepingu põhieseme 
alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 270
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Piisavat avalikustamist tagava menetluse
käigus antud õigusi, mis on antud 
objektiivsete kriteeriumide alusel, ei 
käsitata artikli 6 punkti 2 kohaste „eri- või 
ainuõigustena”.

2. Piisavat avalikustamist tagava 
hankemenetluse käigus antud õigusi, mis 
on antud objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate pakkumuste 
hindamise kriteeriumide alusel, ei käsitata 
artikli 6 punkti 2 kohaste „eri- või 
ainuõigustena”.

Or. it

Muudatusettepanek 271
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljakuulutamisega hankemenetlused 
vastavalt direktiivile [2004/18/EÜ], 
[direktiivile … (kontsessioonid)] või
käesolevale direktiivile;

(a) väljakuulutamisega hankemenetlused 
vastavalt direktiivile [2004/18/EÜ], 
[direktiivile … (kontsessioonid)], 
käesolevale direktiivile või nende 
liikmesriikide teistele hankemenetlustele, 
kes on vastu võtnud eespool nimetatud 
direktiivid, sealhulgas 
kontsessioonilepingute sõlmimiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 272
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kes on avaliku sektori hankijad või 
avalik-õiguslikud äriühingud ja kes 
tegelevad ühe artiklites 5–11 osutatud 
tegevusega;

(a) kes on avaliku sektori hankijad või 
avalik-õiguslikud äriühingud ja kes 
tegelevad ühe artiklites 5–11 osutatud 
tegevusega, välja arvatud juhul, kui 
kõnealuse tegevusega tegeletakse 
vastavalt käesoleva artikli lõikega 2 antud 
õigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kes on avaliku sektori hankijad või 
avalik-õiguslikud äriühingud ja kes 

(a) kes on avaliku sektori hankijad või 
avalik-õiguslikud äriühingud, välja 
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tegelevad ühe artiklites 5–11 osutatud 
tegevusega;

arvatud lõikes 4 osutatud juhtudel, ja kes 
tegelevad ühe artiklites 5–11 osutatud 
tegevusega;

Or. it

Muudatusettepanek 274
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
avalik-õiguslike äriühingute suhtes, kes 
tegutsevad artiklites 5–11 osutatud 
tegevusaladel vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2 antud õiguste alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 275
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Gaas ja soojusenergia Gaas, soojusenergia ja jahutus 

Or. en

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides on piirkondlikud soojuse ja jahutuse operaatorid avalik-õiguslikud 
üksused. Ette pandud kommunaalteenuste direktiivi artikli 5 (ka kehtivas direktiivis 
2004/17/EÜ; artiklis 3) kohaselt on soojusenergia pakkumine tegevus, mis jääb 
kommunaalteenuste direktiivi reguleerimisalasse; seda, kas see hõlmab ka jahutust, ei ole 
veel õiguslikult selgitatud.
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Muudatusettepanek 276
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi ja soojusenergia puhul 
kohaldatakse käesolevat direktiivi 
järgmiste tegevuste suhtes:

1. Gaasi, soojusenergia ja jahutuse puhul 
kohaldatakse käesolevat direktiivi 
järgmiste tegevuste suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 277
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi ja soojusenergia puhul 
kohaldatakse käesolevat direktiivi 
järgmiste tegevuste suhtes:

1. Gaasi, soojusenergia ja jahutuse puhul 
kohaldatakse käesolevat direktiivi 
järgmiste tegevuste suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 278
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele gaasi või soojusenergia
tootmise, ülekande või jaotamisega seotud 
teenust;

(a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele gaasi, soojusenergia või 
jahutuse tootmise, ülekande või 
jaotamisega seotud teenust;

Or. en
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Muudatusettepanek 279
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele gaasi või soojusenergia 
tootmise, ülekande või jaotamisega seotud 
teenust;

(a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele gaasi, soojusenergia või 
jahutuse tootmise, ülekande või 
jaotamisega seotud teenust;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) gaasi või soojusenergia tarnimine 
sellistesse võrkudesse.

(b) gaasi, soojusenergia või jahutuse
tarnimine sellistesse võrkudesse.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) gaasi või soojusenergia tarnimine 
sellistesse võrkudesse.

(b) gaasi, soojusenergia või jahutuse
tarnimine sellistesse võrkudesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 282
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui võrgustiku sektori hankija, kes ei ole 
avaliku sektori hankija varustab 
üldkasutatavat teenust osutavaid võrke 
gaasi või soojusenergiaga, ei käsitata seda 
asjakohase tegevusena lõike 1 tähenduses, 
kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

2. Kui võrgustiku sektori hankija, kes ei ole 
avaliku sektori hankija varustab 
üldkasutatavat teenust osutavaid võrke 
gaasi, soojusenergiaga või jahutusega, ei 
käsitata seda asjakohase tegevusena lõike 1 
tähenduses, kui kõik järgmised tingimused 
on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 283
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui võrgustiku sektori hankija, kes ei ole 
avaliku sektori hankija varustab 
üldkasutatavat teenust osutavaid võrke 
gaasi või soojusenergiaga, ei käsitata seda 
asjakohase tegevusena lõike 1 tähenduses, 
kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

2. Kui võrgustiku sektori hankija, kes ei ole 
avaliku sektori hankija varustab 
üldkasutatavat teenust osutavaid võrke 
gaasi, soojusenergiaga või jahutusega, ei 
käsitata seda asjakohase tegevusena lõike 1 
tähenduses, kui kõik järgmised tingimused 
on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 284
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase üksuse gaasi või 
soojusenergia tootmine on muu kui lõikes 
1 või artiklites 6–8 osutatud tegevuse 
vältimatuks tagajärjeks;

(a) asjaomase üksuse gaasi, soojusenergia
või jahutuse tootmine on muu kui lõikes 1 
või artiklites 6–8 osutatud tegevuse 
vältimatuks tagajärjeks;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase üksuse gaasi või 
soojusenergia tootmine on muu kui lõikes 
1 või artiklites 6–8 osutatud tegevuse 
vältimatuks tagajärjeks;

(a) asjaomase üksuse gaasi, soojusenergia
või jahutuse tootmine on muu kui lõikes 1 
või artiklites 6–8 osutatud tegevuse 
vältimatuks tagajärjeks;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Postiteenused

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihangete suhtes, mille põhieesmärk on 
võimaldada avaliku sektori hankijatele 
osutada postiteenuseid ja muid teenuseid 
kui postiteenuseid.
Käesolevas artiklis tähendavad:
(a) „postiteenused” – teenused, mis 
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koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. Need teenused 
hõlmavad nii vastavalt direktiivile 
97/67/EÜ kehtestatud universaalteenuse 
reguleerimisalasse kuuluvaid teenuseid 
kui ka sellest välja jäävaid teenuseid;
(b) „muud teenused kui postiteenused” –
teenused, mida osutatakse järgmistes 
valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud kommunaalteenuste direktiivi 
artikli 10 lõike 2 punktiga a, nagu 
aadressita otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. it

Muudatusettepanek 287
Tiziano Motti
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Postiteenused
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste tegevuste suhtes, mis on seotud 
järgneva osutamisega:
(a) postiteenused;
(b) muud teenused kui postiteenused, kui 
selliseid teenuseid osutab üksus, kes 
pakub ka postiteenuseid lõike 2 punkti b 
tähenduses, ning kui artikli 27 lõikes 1 
sätestatud tingimused ei ole täidetud lõike 
2 punkti b alla kuuluvate teenuste puhul.
2. Ilma et see piiraks direktiivi 97/67/EÜ 
kohaldamist, kasutatakse käesolevas 
direktiivis järgmisi mõisteid:
(a) „postisaadetis” – igasuguse kaaluga 
adresseeritud saadetis edasitoimetataval 
kujul. Lisaks kirjadele võivad 
postisaadetiste hulka kuuluda näiteks 
raamatud, kataloogid, ajalehed, 
perioodikaväljaanded ja igasuguse 
kaaluga postipakid, mis sisaldavad 
kaubandusliku väärtusega või väärtuseta 
asju;
(b) „postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
(c) „muud teenused kui postiteenused” –
teenused, mida osutatakse järgmistes 
valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
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(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. it

Selgitus

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

Muudatusettepanek 288
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Postiteenused
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste tegevuste suhtes, mis on seotud 
järgneva osutamisega:
(a) postiteenused;
(b) muud teenused kui postiteenused, kui 
selliseid teenuseid osutab üksus, kes 
pakub ka postiteenuseid lõike 2 punkti b 
tähenduses, ning kui artikli 27 lõikes 1 
sätestatud tingimused ei ole täidetud lõike 
2 punkti b alla kuuluvate teenuste puhul.
2. Ilma et see piiraks direktiivi 97/67/EÜ 
kohaldamist, kasutatakse käesolevas 
direktiivis järgmisi mõisteid:
(a) „postisaadetis” – igasuguse kaaluga 
adresseeritud saadetis edasitoimetataval 
kujul. Lisaks kirjadele võivad 
postisaadetiste hulka kuuluda näiteks 
raamatud, kataloogid, ajalehed, 
perioodikaväljaanded ja igasuguse 
kaaluga postipakid, mis sisaldavad 
kaubandusliku väärtusega või väärtuseta 
asju;
(b) „postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
(c) „muud teenused kui postiteenused” –
teenused, mida osutatakse järgmistes 
valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
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lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. it

Muudatusettepanek 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Postiteenused
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste tegevuste suhtes, mis on seotud 
järgneva osutamisega:
(a) postiteenused;
(b) muud teenused kui postiteenused, kui 
selliseid teenuseid osutab üksus, kes 
pakub ka postiteenuseid lõike 2 punkti b 
tähenduses, ning kui artikli 27 lõikes 1 
sätestatud tingimused ei ole täidetud lõike 



AM\911613ET.doc 113/189 PE492.861v02-00

ET

2 punkti b alla kuuluvate teenuste puhul.
2. Ilma et see piiraks direktiivi 97/67/EÜ 
kohaldamist, kasutatakse käesolevas 
direktiivis järgmisi mõisteid:
(a) „postisaadetis” – igasuguse kaaluga 
adresseeritud saadetis edasitoimetataval 
kujul. Lisaks kirjadele võivad 
postisaadetiste hulka kuuluda näiteks 
raamatud, kataloogid, ajalehed, 
perioodikaväljaanded ja igasuguse 
kaaluga postipakid, mis sisaldavad 
kaubandusliku väärtusega või väärtuseta 
asju;
(b) „postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
(c) „muud teenused kui postiteenused” –
teenused, mida osutatakse järgmistes 
valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
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posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. it

Selgitus

Postisektoris toimunud liberaliseerimisprotsessi, täisväärtusliku sektorispetsiifiliste 
õigusaktide kehtestamise ja turu edasiarengu tulemusena ei ole postisektoris tegutsevate 
asutuste hankeid enam vaja reglementeerida. Seetõttu on paras aeg jätta postiteenused ja 
seda enam kõik “muud kui postiteenused” direktiivi reguleerimisalast välja ja lubada kõikidel 
selles sektoris tegutsevatel asutustel teha oma otsuseid puhtalt majanduslike kriteeriumide 
põhjal.

Muudatusettepanek 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Postiteenused
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste tegevuste suhtes, mis on seotud 
järgneva osutamisega: 
(a) postiteenused;
(b) muud teenused kui postiteenused, kui 
selliseid teenuseid osutab üksus, kes 
pakub ka postiteenuseid lõike 2 punkti b 
tähenduses, ning kui artikli 27 lõikes 1 
sätestatud tingimused ei ole täidetud lõike 
2 punkti b alla kuuluvate teenuste puhul.
2. Ilma et see piiraks direktiivi 97/67/EÜ 
kohaldamist, kasutatakse käesolevas 
direktiivis järgmisi mõisteid:
(a) „postisaadetis”: igasuguse kaaluga 
adresseeritud saadetis edasitoimetataval 
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kujul. Lisaks kirjadele võivad 
postisaadetiste hulka kuuluda näiteks 
raamatud, kataloogid, ajalehed, 
perioodikaväljaanded ja igasuguse 
kaaluga postipakid, mis sisaldavad 
kaubandusliku väärtusega või väärtuseta 
asju;
(b) „postiteenused”: teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
(c) „muud teenused kui postiteenused”: 
teenused, mida osutatakse järgmistes 
valdkondades:
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga a, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).
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Or. en

Selgitus

Postisektoris toimunud liberaliseerimisprotsessi, täisväärtusliku sektorispetsiifiliste 
õigusaktide kehtestamise ja turu edasiarengu tulemusena ei ole postisektoris tegutsevate 
asutuste hankeid enam vaja reglementeerida. Seetõttu on paras aeg jätta postiteenused ja 
seda enam kõik “muud kui postiteenused” direktiivi reguleerimisalast välja ja lubada kõikidel 
selles sektoris tegutsevatel asutustel teha oma otsuseid puhtalt majanduslike kriteeriumide 
põhjal.

Muudatusettepanek 291
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nafta ja gaasi ammutamine ning söe ja 
teiste tahkekütuste leiukohtade uuringud 
või kaevandamine

Nafta ja gaasi ammutamine, söe ja teiste 
tahkekütuste leiukohtade uurimine

Or. en

Muudatusettepanek 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 400 000 eurot asjade ja teenuste 
hankelepingute ning ideekonkursside 
puhul;

(a) 600 000 eurot asjade ja teenuste 
hankelepingute ning ideekonkursside 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 5 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul;

(b) 7 500 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 1 000 000 eurot XVII lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seotud A- ja B-teenuste vahelise vahetegemise taaskehtestamisega.

Muudatusettepanek 295
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 1 000 000 eurot XVII lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute puhul.

(c) 1 000 000 eurot XVII a lisa B osas
loetletud sotsiaalteenuste ja muude 
eriteenuste hankelepingute puhul.

Or. fr
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Muudatusettepanek 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 1 000 000 eurot XVII lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute puhul.

(c) 1 500 000 eurot XVII lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus 
käibemaksuta jääb asjade või teenuste 
puhul alla 80 000 euro ja ehitustööde 
puhul alla 1 miljoni euro. Selliste osade 
kogumaksumus, mille jaoks sõlmitud 
lepingute suhtes ei kohaldata käesolevat 
direktiivi, ei tohi siiski ületada 20 %
kavandatava ehitustöö, samalaadsete 
asjade või teenuste hanke kõikide osade 
kogumaksumusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liiga bürokraatlik.
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Muudatusettepanek 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 80 000 
euro ja ehitustööde puhul alla 1 miljoni 
euro. Selliste osade kogumaksumus, mille 
jaoks sõlmitud lepingute suhtes ei 
kohaldata käesolevat direktiivi, ei tohi 
siiski ületada 20 % kavandatava ehitustöö, 
samalaadsete asjade või teenuste hanke 
kõikide osade kogumaksumusest.

9. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 160 000 
euro ja ehitustööde puhul alla 2 miljoni 
euro. Selliste osade kogumaksumus, mille 
jaoks sõlmitud lepingute suhtes ei 
kohaldata käesolevat direktiivi, ei tohi 
siiski ületada 20% kavandatava ehitustöö, 
samalaadsete asjade või teenuste hanke 
kõikide osade kogumaksumusest.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 80 000 
euro ja ehitustööde puhul alla 1 miljoni 
euro. Selliste osade kogumaksumus, mille 
jaoks sõlmitud lepingute suhtes ei 
kohaldata käesolevat direktiivi, ei tohi 
siiski ületada 20 % kavandatava ehitustöö, 
samalaadsete asjade või teenuste hanke 
kõikide osade kogumaksumusest.

9. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
üksikute osade suhtes lepinguid sõlmides 
jätta käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlused kohaldamata, kui asjaomase 
osa hinnanguline maksumus käibemaksuta 
jääb asjade või teenuste puhul alla 120 000 
euro ja ehitustööde puhul alla 1 500 000 
euro. Selliste osade kogumaksumus, mille 
jaoks sõlmitud lepingute suhtes ei 
kohaldata käesolevat direktiivi, ei tohi 
siiski ületada 30% kavandatava ehitustöö, 
samalaadsete asjade või teenuste hanke 
kõikide osade kogumaksumusest.
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Or. en

Muudatusettepanek 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Teenuste riigihankelepingute sõlmimise 

kord
Lepingud, mille objektiks on XVII a lisa A 
osas loetletud teenused, sõlmitakse 
vastavalt artiklitele 38–79.
Lepingute suhtes, mille objektiks on XVII 
a lisa B osas loetletud teenused, kehtivad 
üksnes artikli 54 ja artikli 64 lõike 1 
sätted.
Lepingud, mille objektiks on nii XVII a 
lisa A osas kui ka XVII a lisa B osas 
loetletud teenused, sõlmitakse vastavalt 
artiklitele 38–79 juhul, kui XVII a lisa A 
osas loetletud teenuste maksumus on 
suurem kui XVII a lisa B osas loetletud 
teenuste maksumus. Muudel juhtudel 
sõlmitakse lepingud artikli 54 ja artikli 64 
lõike 1 kohaselt.

Or. en

Selgitus

A- ja B-teenuste vahelise vahetegemise taaskehtestamine.

Muudatusettepanek 301
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad teatavad 
komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele nende taotluse korral 
kõikidest toodete või tegevuste 
kategooriatest, mida nad peavad lõike 1 
kohase erandi alla kuuluvaks. Komisjon 
võib teavitamise eesmärgil aeg-ajalt 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas loetelud 
toodete ja tegevuste kategooriatest, mida ta 
peab selle erandi alla kuuluvaks. Seejuures 
võtab komisjon arvesse kõiki delikaatseid 
ärilisi aspekte, millele võrgustiku sektori 
hankijad võivad teavet edastades 
tähelepanu juhtida.

2. Võrgustiku sektori hankijad teatavad 
komisjonile kõikidest toodete või tegevuste 
kategooriatest, mida nad peavad lõike 1 
kohase erandi alla kuuluvaks. Komisjon 
võib teavitamise eesmärgil aeg-ajalt 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas loetelud 
toodete ja tegevuste kategooriatest, mida ta 
peab selle erandi alla kuuluvaks. Seejuures 
võtab komisjon arvesse kõiki delikaatseid 
ärilisi aspekte, millele võrgustiku sektori 
hankijad võivad teavet edastades 
tähelepanu juhtida.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
lepingute suhtes, mille võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad muu kui artiklites 5–11 
kirjeldatud tegevuse teostamise eesmärgil 
või niisuguseks tegevuseks kolmandas 
riigis ja mille tingimuste hulka ei kuulu 
liidus asuvate võrkude või geograafiliste 
piirkondade füüsiline kasutamine, samuti ei 
kohaldata seda kõnealusel eesmärgil 
korraldatavate ideekonkursside suhtes.

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
lepingute suhtes, mille võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad muu kui artiklites 5–11 
kirjeldatud tegevuse teostamise eesmärgil
ja on seotud kommunaalteenustega, või 
niisuguseks tegevuseks kolmandas riigis ja 
mille tingimuste hulka ei kuulu liidus 
asuvate võrkude või geograafiliste 
piirkondade füüsiline kasutamine, samuti ei 
kohaldata seda kõnealusel eesmärgil 
korraldatavate ideekonkursside suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad teavitavad 
komisjoni või siseriiklikku 
järelevalveasutust nende taotlusel mis 
tahes tegevusest, mida nad peavad lõike 1 
kohase erandi alla kuuluvaks. Komisjon 
võib teavitamise eesmärgil aeg-ajalt 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas loetelud 
tegevuste kategooriatest, mida ta peab selle 
erandi alla kuuluvaks. Seejuures võtab 
komisjon arvesse kõiki delikaatseid ärilisi 
aspekte, millele võrgustiku sektori hankijad 
võivad teavet edastades tähelepanu juhtida.

2. Võrgustiku sektori hankijad teavitavad 
komisjoni, kui seda taotletakse, mis tahes 
tegevusest, mida nad peavad lõike 1 kohase 
erandi alla kuuluvaks. Komisjon võib 
teavitamise eesmärgil aeg-ajalt avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas loetelud tegevuste 
kategooriatest, mida ta peab selle erandi 
alla kuuluvaks. Seejuures võtab komisjon 
arvesse kõiki delikaatseid ärilisi aspekte, 
millele võrgustiku sektori hankijad võivad 
teavet edastades tähelepanu juhtida.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad teavitavad 
komisjoni või siseriiklikku 
järelevalveasutust nende taotlusel mis 
tahes tegevusest, mida nad peavad lõike 1 
kohase erandi alla kuuluvaks. Komisjon 
võib teavitamise eesmärgil aeg-ajalt 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas loetelud 
tegevuste kategooriatest, mida ta peab selle 
erandi alla kuuluvaks. Seejuures võtab 
komisjon arvesse kõiki delikaatseid ärilisi 
aspekte, millele võrgustiku sektori hankijad 
võivad teavet edastades tähelepanu juhtida.

2. Võrgustiku sektori hankijad teavitavad 
komisjoni nende taotluse korral mis tahes 
tegevusest, mida nad peavad lõike 1 kohase 
erandi alla kuuluvaks. Komisjon võib 
teavitamise eesmärgil aeg-ajalt avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas loetelud tegevuste 
kategooriatest, mida ta peab selle erandi 
alla kuuluvaks. Seejuures võtab komisjon 
arvesse kõiki delikaatseid ärilisi aspekte, 
millele võrgustiku sektori hankijad võivad 
teavet edastades tähelepanu juhtida.

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; (b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid ning 
järgmiseid õigusteenuseid: 
(i) kliendi seadusjärgne esindamine 
kohtumenetlusel kohtu, vahekohtu või 
avaliku sektori asutuste ees advokaadi 
poolt direktiivi 77/249/EMÜ artikli 1 
tähenduses;

(ii) dokumentide sertifitseerimisteenused, 
mida notarid peavad osutama; 
(iii) õigusabiteenused, mida pakuvad 
usaldusisikud, määratud eestkostjad, või 
teised õigusabi teenused, mille pakkujad 
määrab kõnealuse liikmesriigi kohus või 
vahekohus; 
(iv) muud õigusabiteenused, mis 
kõnealuses liikmesriigis on seotud avaliku 
võimu teostamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19– lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; (b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid ning 
advokaaditeenuseid, sealhulgas kohtus 
esindamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 308
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; (b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid ning 
õigusteenuseid;

Or. it

Muudatusettepanek 309
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; (b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
õigus- ning notariteenuseid;

Or. de

Muudatusettepanek 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
samuti sõltumatuse ja erapooletuse 
kohustusega riigiametnike tegevust;

Or. pl

Muudatusettepanek 311
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kodanikukaitset ja igapäevast ohtude 
ennetamist;

Or. de

Muudatusettepanek 312
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) õigusteenuseid;

Or. it

Muudatusettepanek 313
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) ELi lepingutega kooskõlas olevate 
eri- või ainuõiguste alusel sõlmitavaid 
lepinguid;

Or. de

Muudatusettepanek 314
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid;

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpanga teenuseid 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toiminguid või avaliku sektori 
hankijate tehinguid raha või kapitali 
suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, ning Euroopa 

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, Euroopa 
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Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid;

Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid ning avaliku sektori hankijate 
rahaliste vahendite või kapitali 
hankimisega seotud tegevust;

Or. de

Muudatusettepanek 316
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid;

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, avaliku sektori 
hankijate rahaliste vahendite või kapitali 
hankimisega seotud tegevust ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid;

Or. de

Muudatusettepanek 317
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid;

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, avaliku sektori 
hankijate rahaliste vahendite või kapitali 
hankimisega seotud tegevust ning Euroopa 



PE492.861v02-00 128/189 AM\911613ET.doc

ET

Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid;

Or. de

Selgitus

Kohustuslik pakkumiskutse avaliku sektori laenude võtmiseks vähendab avaliku sektori 
rahastamise teostatavust ja suurendab tunduvalt selle kulusid. Finantsteenuste väljajätmine 
peaks seetõttu laienema ka rahaliste vahendite investeerimisele ja hankimisele.

Muudatusettepanek 318
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) avaliku sektori hankijate rahaliste 
vahendite või kapitali hankimise, avaliku 
sektori hankijate hangete investeerimise 
või rahastamisega seotud 
finantsteenuseid;

Or. de

Muudatusettepanek 319
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töölepinguid; (d) töölepinguid, sealhulgas ajutise 
personali lähetamise lepinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 320
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töölepinguid; (d) töölepinguid ja kohustuslikke 
sotsiaalkaitse skeeme;

Or. fr

Muudatusettepanek 321
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kodanikukaitse, valmisolek 
hädaolukorraks ja reageerimise ning 
kiirabiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ringhäälinguorganisatsioonidega 
sõlmitavaid saateajaga seotud lepinguid.

(f) meedia teenuste ülekande ja jaotusega 
seotud lepinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 323
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kaupade tarnimise ja teenuste 
pakkumise lepinguid, mis on seotud 
seadusega kindlaksmääratud piirmääraga 
ning millega seoses ei ole 
riigihankemenetlusel tegelikku väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) üks järgmistest õigusabiteenustest:
(i) kliendi seadusjärgne esindamine 
kohtumenetlusel liikmesriigi riikliku 
kohtu, vahekohtu või avaliku sektori 
asutuste ees advokaadi poolt direktiivi 
77/249/EMÜ artikli 1 tähenduses;
(ii) dokumentide sertifitseerimisteenused, 
mida notarid peavad osutama;
(iii) õigusabiteenused, mida pakuvad 
usaldusisikud, määratud eestkostjad, 
muud õigusabi teenused, mille pakkujad 
määrab kõnealuse liikmesriigi kohus või 
vahekohus;
(iv) teised õigusabiteenused, mis 
kõnealuses liikmesriigis on kas või 
ajutiselt seotud avaliku võimu 
teostamisega.

Or. en

Selgitus

See on kompromisslahendus, et mitte taaskehtestada B osa teenuseid. Muudatusettepanek viib 
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sisse rohkem vabastusi direktiivide rakendamisest, samas säilitades uue artikli sotsiaal- ja 
teiste teenuste kohta, mida laiendatakse sama tegevuse raames topeltkünnisega.

Muudatusettepanek 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
riigihankelepingute suhtes, mis avaliku 
sektori hankija sõlmib teise avaliku 
sektori hankija või hankijate ühendusega 
ainuõiguse alusel, mida nad kasutavad 
avaldatud seaduse, määruse või 
haldussätte kohaselt, mis on kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis f osutatud 
ringhääling hõlmab mis tahes 
elektroonilise võrgu kaudu toimuvat 
edastamist ja levitamist.

Esimese lõigu punktis f osutatud 
audiovisuaalmeedia teenused hõlmavad
mis tahes elektroonilise võrgu kaudu 
toimuvat edastamist ja levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 

hankelepingud
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
hankelepingute suhtes, mis sõlmitakse 
ettevõtjaga, kes on ise telliv asutus 
artikli 2 lõike 1 mõistes, või tellivate 
asutuste ühendusega ainuõiguse alusel, 
mida nad kasutavad asutamislepingule 
vastava avaldatud seaduse, määruse või 
haldussätte kohaselt.

Or. en

Selgitus

Uuesti tuuakse sisse kehtiva direktiivi 2004/17/EÜ artikkel 25. See artikkel on oluline üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise puhul, kuna selles välistatakse sellised teenuste 
riigihankelepingud, mis põhinevad aluslepinguga kooskõlas olevatele avaldatud õigus- või 
haldusnormidele vastaval ainuõigusel. Euroopa Kohus on seda sätet kohaldanud kohtuasjas 
C-360/96.

Muudatusettepanek 328
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 b
Üldhuviteenuste osutamise erikord

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide läbiproovitud menetlustele, 
mis põhinevad teenusepakkujate (s.t 
vautšerite süsteem, vaba valiku mudel, 
kolmepoolne suhe) vabal valikul kasutaja 
poolt ja põhimõttel, et kõigil 
teenusepakkujatel, kes suudavad täita 
varem seadusega sätestatud tingimused, 
tuleks sõltumata nende õiguslikust 
vormist lubada teenuseid osutada, 
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tingimusel et arvesse võetakse võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise üldpõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 c
Teenuste kontsessioonid

Ilma et see piiraks artikli 19 a 
kohaldamist, ei kohaldata käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõikes 23 a määratletud 
teenuste kontsessioonide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I jaotis – III peatükk – 2. jagu – 2. alajagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisuhted (kontrollitavad üksused, 
koostöö, sidusettevõtted ja ühisettevõtted)

Erikoostöö (kontrollitavad üksused, 
koostöö, sidusettevõtted ja ühisettevõtted)

Or. en

Muudatusettepanek 331
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Võimalus rakendada täielikult 
avalikule sektorile kuuluvat struktuuri 
üldist majanduslikku huvi pakkuvate 
teenuste või sotsiaalteenuste juhtimiseks 
on eranditult liikmesriikide pädevusse 
kuuluv avaliku võimu teostamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija teostab 
asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, 
mis sarnaneb kontrolliga, mida ta teostab 
oma osakondade üle;

(a) avaliku sektori hankija teostab 
asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, 
mis on analoogne kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele. 
Selleks, et määratleda, kas avaliku sektori 
hankijad teostavad sellist kontrolli, tuleb 
arvesse võtta selliseid tegureid nagu 
nende esindatuse tase juriidilise isiku 
haldus-, juht- või järelevalveorganites, 
juriidilise isiku põhikirjas esinevad 
sellekohased andmed ja omandisuhe;

Or. fr

Selgitus

Ettevõttesisese hanke” määratlemise kriteeriumite selgitamine ja käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast nimetatud lepingute väljajätmise põhjendamine. Mõiste „analoogne 
kontroll” on üle võetud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikast ning see tugevdab avaliku 
sektori hankija poolt kontrollitava üksuse üle teostatava kontrolli kriteeriumit. Analoogse 
kontrolli mõistet täpsustatakse ka määrusest (EÜ) nr 1370/2007 ülevõetud elementidega, et 
lihtsustada selle määratlemist.
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Muudatusettepanek 333
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku keskmisest kogukäibest teostatakse
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. fr

Selgitus

„Ettevõttesisest hanget” määratlevate kriteeriumite selgitus: väljend „90% tegevusest” 
selgitab Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga seotud tähendust („põhitegevus”) ning jätab 
teise tähenduse segaseks, seetõttu tehakse ettepanek kehtestada väljend „90% keskmisest 
kogukäibest”.

Muudatusettepanek 334
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva 
avaliku sektori hankija või sama avaliku 
sektori hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 335
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku lepingutes käsitletavast tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 85% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) juriidilise isiku tegevus toimub 
põhiliselt kontrolliva avaliku sektori 
hankija või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses. Eeldatakse, et juriidilise isiku 
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tegevus toimub põhiliselt kontrolliva 
avaliku sektori hankija või sama avaliku 
sektori hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses, kui vähemalt 
90% tema lepingu esemeks olevast 
tegevusest toimub nende alluvuses;

Or. de

Selgitus

Ettepanek ühendab Euroopa Kohtu kohtupraktika kohtuasjas C-107/98 „safe-harbour” 
klausliga, mille alusel oletatakse vaidlustatavalt, millal on tegemist sisetehingutega.

Muudatusettepanek 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) kõik asjaomase juriidilise isiku 
tegevused toimuvad kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;
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Or. en

Selgitus

Nn in-house erandit peaks piirama miinimumini selleks, et kaitsta konkurentsi ning tagada 
õiguskindlus. Vastavuses artikli 11 muudatusettepanekutega ülddirektiivis.

Muudatusettepanek 340
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise
isiku hanke esemeks olevast tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kusjuures erandiks on 
seaduses sätestatud erasektori osaluse 
vormid.

Or. en

Selgitus

Selgesti tuleb eristada avaliku sektori sisest koostööd ja avaliku ja erasektori partnerlusi. 
Mõnes liikmesriigis võib eraosalus samas olla seadusega jõustatav kohustus.

Muudatusettepanek 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kui see ei ole 
asjaomastes liikmesriikides seadusega ette 
nähtud.

Or. de

Selgitus

Mõningates liikmesriikides on ajalooliste arengute ja kujunenud struktuuride tõttu erasektori 
osalus seadusega ette nähtud. Sellised koostöövormid peaksid olema võimalikud ka edaspidi, 
ülejäänud osas peaks mis tahes erasektori osalus olema siiski vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale välistatud.

Muudatusettepanek 344
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub
erasektori osalus.

(c) kontrollitava juriidilise isiku erasektori 
osalus ei ületa 50% selle hääleõiguslikest 
aktsiatest.

Or. en

Selgitus

Erainvestorid saavad juhtimisotsuseid mõjutada ainult siis, kui neile kuulub rohkem kui 50% 
kontrollitava juriidilise isiku hääleõiguslikest aktsiatest. Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on võimaldada kapitaliinvesteeringute tegemist ilma, et need mõjutaks asutusesiseste 
hangete puhul erandite tegemist ja horisontaalset koostööd.

Muudatusettepanek 345
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

Or. es

Muudatusettepanek 346
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c b (uus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. es
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Muudatusettepanek 347
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esimese lõigu punkt a on piisavalt selge, kordamist ei ole vaja.

Muudatusettepanek 348
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann



PE492.861v02-00 142/189 AM\911613ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta avaldab 
otsustavat mõju kontrollitava juriidilise 
isiku strateegilistele eesmärkidele ja 
olulistele otsustele.

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta avaldab 
määravat mõju kontrollitava juriidilise 
isiku strateegilistele eesmärkidele ja 
olulistele otsustele.

Or. de

Selgitus

Orientiiriks seoses hankija kontrolliga, mida ta teostab lepingu saanud juriidilise isiku üle, 
peaks olema võimalus avaldada mõju hankija osakonnale, mis allub täielikult ettevõtte 
juhtkonna järelevalvele ja korraldustele. Osakondadel puudub iseseisvus või äärmisel juhul 
on seda vähe.

Muudatusettepanek 350
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta avaldab 
otsustavat mõju kontrollitava juriidilise 
isiku strateegilistele eesmärkidele ja 
olulistele otsustele.

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle, kui ta avaldab 
otsustavat mõju kontrollitava juriidilise 
isiku strateegilistele eesmärkidele ja 
olulistele otsustele. Eelnimetatud 
tingimusi tuleb vastavalt täita, kui avaliku 
sektori hankija sõlmib riigihankelepingu 
ühiselt teiste avaliku sektori hankijatega 
kontrollitava juriidilise isikuga.

Or. de
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Muudatusettepanek 351
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikli selgitus. Vt artikli 21 lõike 1 punkti a muudatust.

Muudatusettepanek 352
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav 
üksus sõlmib lepingu teda kontrolliva 
üksusega või muu juriidilise isikuga, keda 
kontrollib kõnealune avaliku sektori 
hankija, tingimusel et sellel juriidilisel 
isikul, kellega sõlmitakse 
riigihankeleping, puudub erasektori 
osalus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nn in-house erandi pikendamine peaks olema piiratud miinimumini. Selline vastandlik in-
house erand on õigustamatu Euroopa kohtu otsuse pikendus Teckali kohtuasjas ja selle peaks 
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seega kõrvaldama.

Muudatusettepanek 353
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või üksustega või muu juriidilise isikuga, 
keda kontrollib kõnealune avaliku sektori 
hankija, tingimusel et sellel juriidilisel 
isikul, kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus, välja arvatud 
erasektori osaluse õiguslikult jõustatavate 
vormide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et selle juriidilise isiku, kellega 
sõlmitakse riigihankeleping, erasektori 
osalus ei ületa 50% hääleõiguslikest 
aktsiatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või 
kontrollivate üksustega või muu juriidilise 
isikuga, keda kontrollib kõnealune avaliku 
sektori hankija, tingimusel et sellel 
juriidilisel isikul, kellega sõlmitakse 
riigihankeleping, puudub erasektori osalus.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek puudutab ainult saksakeelset versiooni.

Muudatusettepanek 356
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksuse või 
üksustega või muu juriidilise isikuga, keda 
kontrollib kõnealune avaliku sektori 
hankija, tingimusel et sellel juriidilisel 
isikul, kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

Or. de

Muudatusettepanek 357
Evelyne Gebhardt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori hankija, kes lõike 1 
tähenduses ei kontrolli juriidilist isikut, 
võib siiski käesolevat direktiivi 
kohaldamata sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

välja jäetud

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;
(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;
(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.
Lõike a kohaldamisel kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:
(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.
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Or. de

Muudatusettepanek 358
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija, kes lõike 1 
tähenduses ei kontrolli juriidilist isikut, 
võib siiski käesolevat direktiivi 
kohaldamata sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

Avaliku sektori hankija, kes lõike 1 
tähenduses ei kontrolli juriidilist isikut, 
võib siiski käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaspool sõlmida 
lepingu juriidilise isikuga, keda ta 
kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 359
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;

(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis on analoogne kontrolliga, 
mida nad teostavad oma osakondade üle, 
kui ta avaldab otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele. Selleks, et määratleda, kas 
avaliku sektori hankijad teostavad sellist 
kontrolli, tuleb arvesse võtta selliseid 
tegureid nagu nende esindatuse tase 
juriidilise isiku haldus-, juht- või 
järelevalveorganites, juriidilise isiku 
põhikirjas esinevad sellekohased andmed 
ja omandisuhe;
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Or. fr

Selgitus

Ettevõttesisese hanke” määratlemise kriteeriumite selgitamine ja käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast nimetatud lepingute väljajätmise põhjendamine. Mõiste „analoogne 
kontroll” on üle võetud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikast ning see tugevdab avaliku 
sektori hankija poolt kontrollitava üksuse üle teostatava kontrolli kriteeriumit. Analoogse 
kontrolli mõistet täpsustatakse ka määrusest (EÜ) nr 1370/2007 ülevõetud elementidega, et 
lihtsustada selle määratlemist.

Muudatusettepanek 360
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 361
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku lepingus käsitletavast tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. en
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Muudatusettepanek 362
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 85% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 363
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku keskmisest kogukäibest teostatakse
kontrollivate avaliku sektori hankijate või 
samade avaliku sektori hankijate 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. fr

Selgitus

„Ettevõttesisest hanget” määratlevate kriteeriumite selgitus: väljend „90% tegevusest” 
selgitab Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga seotud tähendust („põhitegevus”) ning jätab 
teise tähenduse segaseks, seetõttu tehakse ettepanek kehtestada väljend „90% keskmisest 
kogukäibest”.

Muudatusettepanek 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) juriidilise isiku tegevus toimub 
põhiliselt kontrolliva avaliku sektori
hankija või tema kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses. Eeldatakse, et 
juriidilise isiku tegevus toimub põhiliselt 
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
tema kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses, kui vähemalt 90% tema 
lepingu esemeks olevast tegevusest toimub 
tema või nende alluvuses;

Or. de

Selgitus

Ettepanek ühendab Euroopa Kohtu kohtupraktika kohtuasjas C-107/98 „safe-harbour” 
klausliga, mille alusel oletatakse vaidlustatavalt, millal on tegemist sisetehingutega.

Muudatusettepanek 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Cristian Silviu Buşoi



AM\911613ET.doc 151/189 PE492.861v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) kõik asjaomase juriidilise isiku 
tegevused toimuvad kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 368
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku hankelepingu esemeks olevast 
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
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avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 370
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 100% asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. it

Muudatusettepanek 371
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kusjuures erandiks on 
seaduses sätestatud erasektori osaluse 
vormid.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kui see ei ole 
asjaomastes liikmesriikides seadusega ette 
nähtud.

Or. de

Selgitus

Mõningates liikmesriikides on ajalooliste arengute ja kujunenud struktuuride tõttu erasektori 
osalus seadusega ette nähtud. Sellised koostöövormid peaksid olema võimalikud ka edaspidi, 
ülejäänud osas peaks mis tahes erasektori osalus olema siiski vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale välistatud.

Muudatusettepanek 373
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub
erasektori osalus.

(c) kontrollitava juriidilise isiku erasektori 
osalus ei ületa 50% selle hääleõiguslikest 
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aktsiatest.

Or. en

Selgitus

Erainvestorid saavad juhtimisotsuseid mõjutada ainult siis, kui neile kuulub rohkem kui 50% 
kontrollitava juriidilise isiku hääleõiguslikest aktsiatest. Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on võimaldada kapitaliinvesteeringute tegemist ilma, et need mõjutaks asutusesiseste 
hangete puhul erandite tegemist ja horisontaalset koostööd.

Muudatusettepanek 374
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike a kohaldamisel kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. en

Selgitus

See Euroopa Kohtu otsuse kaugeleulatuv tõlgendus on tarbetu ega aita teha teksti lühemaks 
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ega täpsemaks.

Muudatusettepanek 375
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike a kohaldamisel kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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avaliku sektori hankijate esindajatest;

Or. de

Muudatusettepanek 377
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 378
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis on konfliktis temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidega;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 

(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis on vastuolus temaga seotud 
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avaliku sektori asutuste huvidest; avaliku sektori asutuste huvidega;

Or. en

Selgitus

Tütarettevõtjaid moodustatakse sageli selleks, et järgida huvisid, mis ei kuulu kontrolliva 
üksuse huvialasse. See peaks seega olema piisav, kui kõnealused huvid ei ole vastuolulised.

Muudatusettepanek 380
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähemalt kahe avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta 
„ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepinguks” käesoleva direktiivi artikli 
2 punkti 7 tähenduses, kui on täidetud 
järgmised kumulatiivsed tingimused:

4. Vähemalt kahe avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta 
„ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepinguks” käesoleva direktiivi artikli 
2 punkti 7 tähenduses ja jääb seega 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 381
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike 
teenustega seotud ülesandeid ning mis 
hõlmab lepingupoolte vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 382
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike teenustega 
seotud ülesandeid ning mis hõlmab 
lepingupoolte vastastikuseid õigusi ja 
kohustusi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 383
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike 
teenustega seotud ülesandeid ning mis 
hõlmab lepingupoolte vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi;

(a) partnerluse eesmärk on kõigile 
osalevatele avaliku sektori hankijatele 
antud avaliku teenuse ülesande täitmine 
või kõigile avaliku sektori hankijatele 
antud avaliku teenuse pakkumiseks 
vajaliku kõrvalteenuse osutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike teenustega 
seotud ülesandeid ning mis hõlmab 
lepingupoolte vastastikuseid õigusi ja 
kohustusi;

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike teenustega 
seotud ülesandeid;

Or. de

Muudatusettepanek 385
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike 
teenustega seotud ülesandeid ning mis 
hõlmab lepingupoolte vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi;

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, 
tegutseb pädeva ametiasutusena, selleks et
ühiselt tagada samasuguse avalike 
teenuste ülesande korraldamine;

Or. en

Selgitus

Horisontaalse koostöö mõiste selgitamine.

Muudatusettepanek 386
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike teenustega 

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt või üksteise eest 
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seotud ülesandeid ning mis hõlmab 
lepingupoolte vastastikuseid õigusi ja 
kohustusi;

avalike teenustega seotud ülesandeid;

Or. de

Muudatusettepanek 387
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
avaliku sektori hankijate või avaliku 
sektori hankijatest moodustunud gruppide 
vahel sõlmitud lepingute suhtes, milles 
sätestatakse liikmesriikide sisemise 
korralduse raames pädevuste üleviimine 
osapoolte vahel avalike teenuste 
osutamiseks.
Avaliku sektori hankijatel puudub 
erasektori osalus.

Or. fr

Selgitus

Horisontaalse koostöö selgesõnaline väljajätmine (artikli 21 lõige 4) tekitab kahtlusi 
pädevuste üleviimise osas avaliku sektori asutuste vahel („intercommunalité” prantsuse 
õiguses), mille puhul ei selgesõnalist väljajätmist ei kohaldata. Seetõttu tehakse uue lõikega 
ettepanek jätta avaliku sektori asutuste vaheline pädevuste üleviimine käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 388
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 389
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huvi kaalutlustest; siia alla 
kuuluvad ka alama astme abiteenused, 
mis on vajalikud avalikes huvides olevate 
teenuste osutamiseks;

Or. de

Selgitus

Euroopa Kohtu kohtuasjast C-480/06 tulenev avalikes huvides olevate teenustega piiramine 
peaks hõlmama ka ettevõttesiseseid abiteenuseid, mida avaliku sektori hankija kasutab oma 
teenuste ja haldusstruktuuride käigushoidmiseks ning seadusejärgsete ülesannete 
korralduslikuks teostamiseks ja mida ei osutata kolmandatele isikutele.
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Muudatusettepanek 391
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest ja see 
ei ole turule orienteeritud;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 392
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse avaliku 
huviga seotud kaalutlustest ning teenused 
ja nendeks vajalikud abiteenused 
tuginevad sellele;

Or. de

Muudatusettepanek 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 

välja jäetud
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10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

Or. en

Selgitus

Paljud sellised üksused, mis on avaliku sektori asutuste moodustatud, on kaubanduslikud 
tütarettevõtjad, kes pakuvad erinevaid teenuseid nii kohalikele ametiasutustele kui ka 
sidusettevõtjatele ja teistele organisatsioonidele, kui tegemist on turutõrkega.

Muudatusettepanek 394
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 395
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 396
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

(c) osalevad riigiasutused ei tegutse avatud 
turul suuremal määral kui 20% lepinguga 
seotud tegevuste käibest;

Or. en

Selgitus

Kõnealune selgitus on vajalik õigusvaidluste vältimiseks.

Muudatusettepanek 397
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
15% kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

Or. de

Muudatusettepanek 398
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul;
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10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 399
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 400
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;

välja jäetud

Or. de



PE492.861v02-00 166/189 AM\911613ET.doc

ET

Muudatusettepanek 401
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;

(d) kokkulepe ei hõlma peamiselt osalevate 
avaliku sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 403
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori 
hankijatel puudub erasektori osalus.

(e) ülesannet täidavad ainult kõnealused
avaliku sektori asutused, ilma igasuguse 
eraisiku osaluseta, välja arvatud avaliku 
sektori hankijad, kes võtavad koostööst 
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osa kui avalik-õiguslikud isikud artikli 2 
lõike 4 mõistes.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori 
hankijatel puudub erasektori osalus.

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori 
hankijatel puudub erasektori osalus, kui 
see ei ole asjaomastes liikmesriikides 
seadusega ette nähtud.

Or. de

Selgitus

Mõningates liikmesriikides on ajalooliste arengute ja kujunenud struktuuride tõttu erasektori 
osalus seadusega ette nähtud. Sellised koostöövormid peaksid olema võimalikud ka edaspidi, 
ülejäänud osas peaks mis tahes erasektori osalus olema siiski vastavalt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikale välistatud.

Muudatusettepanek 405
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori 
hankijatel puudub erasektori osalus.

(e) ühegi avaliku sektori hankija erasektori 
osalus ei ületa 50% selle hääleõiguslikest 
aktsiatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 406
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1–4 osutatud erasektori 
osaluse puudumist kontrollitakse lepingu 
või kokkuleppe sõlmimise ajal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 407
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1–4 osutatud erasektori osaluse 
puudumist kontrollitakse lepingu või
kokkuleppe sõlmimise ajal.

5. Lõigetes 1–4 osutatud mis tahes 
erasektori osaluse vormi ja kõigi teiste 
tingimuste puudumist kontrollitakse 
lepingu või kokkuleppe sõlmimise ajal.

Or. en

Selgitus

Kõik tingimused peaksid olema hankelepingu sõlmimise hetkeks kontrollitud.

Muudatusettepanek 408
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
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lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui erasektori osalus on 
seaduses sätestatud ja/või eraosalust ei 
olnud lepingu esialgse sõlmimise ajal 
võimalik ette näha.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Lõigetes 1–4 sätestatud erandid kaotavad 
pärast direktiivi jõustumist kehtivuse 
alates hetkest, mil tekib erasektori osalus, 
kusjuures kehtivate lepingute suhtes tuleb 
korraldada hange tavapäraste 
hankemenetluste alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 410
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui eraõiguslik osalus 
juriidilises isikus, mis muudab viimase 
sidusettevõtjaks, omandatakse mõne 
käesolevas direktiivis või direktiivides 
(direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
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asendamine) ette nähtud menetluse 
kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 411
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil artiklites 
loetletud tingimusi enam ei täideta, 
kusjuures kehtivate lepingute suhtes tuleb 
korraldada hange tavapäraste 
hankemenetluste alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesannete ülekandmine avaliku sektori 
organisatsioonide vahel on aga 
liikmesriikide sisemise halduskorralduse 
küsimus ja seda ei reguleerita hankeid 
käsitlevate õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas artiklis tähendab 
„sidusettevõtja” mis tahes ettevõtjat, kelle 
raamatupidamise aastaaruanne on 
konsolideeritud võrgustiku sektori hankija 
aastaaruannetega vastavalt nõukogu 
seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ40

nõuetele.

1. Ilma et see mõjutaks artikli 21 
kohaldamist ja tingimusel, et lõigetes 2 ja 
4 sätestatud tingimused on täidetud, ei 
kohaldata käesolevat direktiivi selliste 
lepingute suhtes:

(a) mille võrgustiku sektori hankija 
sõlmib ettevõtjaga, millega ta on seotud 
või
(b) mille sõlmib ühisettevõte, mille mitu 
võrgustiku sektori hankijat on loonud 
üksnes artiklites 5–11 määratletud 
tegevuseks, ettevõtjaga, mis on ühe 
kõnealuse võrgustiku sektori hankija 
sidusettevõtja.

Or. fr

Selgitus

Kogu artikli ümberkorraldamine ja selgitamine, et selgelt näidata 1) artikli eesmärki 
(teatavate lepingute väljajätmine); 2) mõistet „sidusettevõtja” (mis oli varem jagatud kahe 
lõike – artikli 22 lõigete 1 ja 2 – vahel, mille vaheline seos ei olnud selge); ning 3) selliste 
väljajätmiste suhtes kohaldatavaid tingimusi. Praegune lõige 1 viiakse üle lõikesse 2 (vt 
muudatusettepanekut artikli 22 lõike 2 kohta).

Muudatusettepanek 414
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas artiklis tähendab 
„sidusettevõtja” mis tahes ettevõtjat, kelle 
raamatupidamise aastaaruanne on 
konsolideeritud võrgustiku sektori hankija 
aastaaruannetega vastavalt nõukogu 

1. Käesolevas artiklis tähendab 
„sidusettevõtja”:
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seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
nõuetele.

(a) mis tahes ettevõtjat, kelle 
raamatupidamise aastaaruanne on 
konsolideeritud võrgustiku sektori hankija 
aastaaruannetega vastavalt nõukogu 
seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
nõuetele;

(b) mis tahes ettevõtja,
2. Kõnealuse direktiiviga hõlmamata 
üksuste puhul tähendab „sidusettevõtja” 
mis tahes ettevõtjat:
(a) kelle üle võrgustiku sektori hankijal 
võib olla käesoleva direktiivi artikli 2 
punkti 5 ja artikli 4 lõike 1 tähenduses 
otsene või kaudne valitsev mõju;

(i) kelle üle võrgustiku sektori hankijal 
võib olla käesoleva direktiivi artikli 2 
punkti 5 ja artikli 4 lõike 1 tähenduses 
otsene või kaudne valitsev mõju;

(b) kellel võib olla valitsev mõju 
võrgustiku sektori hankija üle;

(ii) kellel võib olla valitsev mõju 
võrgustiku sektori hankija üle;

(c) kelle üle koos võrgustiku sektori 
hankijaga on teisel ettevõtjal valitsev mõju 
tulenevalt omandiõigusest või 
finantsosalusest või ettevõtja tegevust 
reguleerivatest eeskirjadest.

(iii) kelle üle koos võrgustiku sektori 
hankijaga on teisel ettevõtjal valitsev mõju 
tulenevalt omandiõigusest või 
finantsosalusest või ettevõtja tegevust 
reguleerivatest eeskirjadest.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse direktiiviga hõlmamata 
üksuste puhul tähendab „sidusettevõtja” 
mis tahes ettevõtjat:

2. Käesoleva artikli tähenduses tähendab 
„sidusettevõtja”:

(a) mis tahes ettevõtja, kelle 
raamatupidamise aastaaruanne on 
konsolideeritud võrgustiku sektori hankija 
aastaaruannetega vastavalt nõukogu 
seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
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nõuetele; või
(b) mis tahes ettevõtja, mis vastab ühele 
alljärgnevatest tingimustest:
i) ettevõtja, kelle üle võib võrgustiku 
sektori hankijal olla otsene või kaudne 
valitsev mõju käesoleva direktiivi artikli 4 
punkti 5 tähenduses;
ii) ettevõtja, kellel võib olla valitsev mõju 
võrgustiku sektori hankija üle;
iii) ettevõtja, kelle üle koos võrgustiku 
sektori hankijaga on teisel ettevõtjal 
valitsev mõju tulenevalt omandiõigusest 
või finantsosalusest või ettevõtja tegevust 
reguleerivatest eeskirjadest;

valitseva mõju mõiste on määratletud 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1.

Or. fr

Selgitus

Kogu artikli ümberkorraldamine ja selgitamine, et selgelt näidata 1) artikli eesmärki 
(teatavate lepingute väljajätmine); 2) mõistet „sidusettevõtja” (mis oli varem jagatud kahe 
lõike – artikli 22 lõigete 1 ja 2 – vahel, mille vaheline seos ei olnud selge); ning 3) selliste 
väljajätmiste suhtes kohaldatavaid tingimusi. Viide „artikli 4 lõike 1 tähenduses” selgitab, 
millele see viide viitab (valitsevale mõjule ja mitte võrgustiku sektori hankijale).

Muudatusettepanek 416
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kelle üle võrgustiku sektori hankijal 
võib olla käesoleva direktiivi artikli 2 
punkti 5 ja artikli 4 lõike 1 tähenduses 
otsene või kaudne valitsev mõju;

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Kogu artikli ümberkorraldamine ja selgitamine, et selgelt näidata 1) artikli eesmärki 
(teatavate lepingute väljajätmine); 2) mõistet „sidusettevõtja” (mis oli varem jagatud kahe 
lõike – artikli 22 lõigete 1 ja 2 – vahel, mille vaheline seos ei olnud selge); ning 3) selliste 
väljajätmiste suhtes kohaldatavaid tingimusi. Viide „artikli 4 lõike 1 tähenduses” selgitab, 
millele see viide viitab (valitsevale mõjule ja mitte võrgustiku sektori hankijale).

Muudatusettepanek 417
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kellel võib olla valitsev mõju 
võrgustiku sektori hankija üle;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kogu artikli ümberkorraldamine ja selgitamine, et selgelt näidata 1) artikli eesmärki 
(teatavate lepingute väljajätmine); 2) mõistet „sidusettevõtja” (mis oli varem jagatud kahe 
lõike – artikli 22 lõigete 1 ja 2 – vahel, mille vaheline seos ei olnud selge); ning 3) selliste 
väljajätmiste suhtes kohaldatavaid tingimusi. Viide „artikli 4 lõike 1 tähenduses” selgitab, 
millele see viide viitab (valitsevale mõjule ja mitte võrgustiku sektori hankijale).

Muudatusettepanek 418
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kelle üle koos võrgustiku sektori 
hankijaga on teisel ettevõtjal valitsev mõju 
tulenevalt omandiõigusest või 
finantsosalusest või ettevõtja tegevust 
reguleerivatest eeskirjadest.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Kogu artikli ümberkorraldamine ja selgitamine, et selgelt näidata 1) artikli eesmärki 
(teatavate lepingute väljajätmine); 2) mõistet „sidusettevõtja” (mis oli varem jagatud kahe 
lõike – artikli 22 lõigete 1 ja 2 – vahel, mille vaheline seos ei olnud selge); ning 3) selliste 
väljajätmiste suhtes kohaldatavaid tingimusi. Viide „artikli 4 lõike 1 tähenduses” selgitab, 
millele see viide viitab (valitsevale mõjule ja mitte võrgustiku sektori hankijale).

Muudatusettepanek 419
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see mõjutaks artikli 21 
kohaldamist ja tingimusel et lõikes 4 
sätestatud tingimused on täidetud, ei 
kohaldata käesolevat direktiivi selliste 
lepingute suhtes:

välja jäetud

(a) mille võrgustiku sektori hankija 
sõlmib sidusettevõtjaga või
(b) mille sõlmib ühisettevõte, mille mitu 
võrgustiku sektori hankijat on loonud 
üksnes artiklites 5–11 määratletud 
tegevuseks, ettevõtjaga, mis on ühe 
kõnealuse võrgustiku sektori hankija 
sidusettevõtja.

Or. fr

Selgitus

Kogu artikli ümberkorraldamine ja selgitamine, et selgelt näidata 1) artikli eesmärki 
(teatavate lepingute väljajätmine); 2) mõistet „sidusettevõtja” (mis oli varem jagatud kahe 
lõike – artikli 22 lõigete 1 ja 2 – vahel, mille vaheline seos ei olnud selge); ning 3) selliste 
väljajätmiste suhtes kohaldatavaid tingimusi. Käesolev lõige on uuesti sisse viidud lõikena 1, 
kuna see on sama artikli teema (väljajätmine), seetõttu peaks see olema esimesel kohal.

Muudatusettepanek 420
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mille võrgustiku sektori hankija sõlmib 
sidusettevõtjaga või

(a) mille võrgustiku sektori hankija sõlmib 
sidusettevõtjaga, kelle tegevuseks on 
teenuste osutamine või tarnete või 
ehitustööde tegemine rühmale, kuhu ta 
kuulub, mitte nende pakkumine turul, või

Or. en

Selgitus

Selgitus sidusettevõtjatele antud hankelepingute väljajätmise kohta, selleks, et vältida 
igasuguseid kõnealustele ettevõtjatele kasu toovaid konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 421
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 kohaldatakse: 4. Lõiget 1 kohaldatakse:

Or. fr

Selgitus

Käesoleva artikli kohta tehtud muudatusettepanekutega kooskõlla viimine. Praegune lõige 3 
on selguse ja lihtsuse huvides muudetud lõikeks 1 ning viidet lõike 4 kohta on muudetud.

Muudatusettepanek 422
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 kohaldatakse: 4. Lõiget 2 kohaldatakse kui 
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sidusettevõtja:
(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest teenuste kogukäibest on 
saadud teenuste osutamisest temaga 
seotud ettevõtjatele;

(a) on ise avaliku sektori hankija;

(b) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjade kogukäibest on saadud 
selliste asjade tarnimisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

(b) kui tegemist ei ole avaliku sektori 
hankijaga, tegutseb vähemalt ühe või 
mitme artiklites 5–11 osutatud tegevusega 
või nende tegevuste kombinatsiooniga ja 
kelle tegevuse aluseks on liikmesriigi 
pädeva ametiasutuse antud eri- või 
ainuõigused.

(c) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest ehitustööde kogukäibest on 
saadud ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest teenuste kogukäibest on saadud 
teenuste osutamisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest teenuste kogukäibest, võttes 
arvesse kõiki nimetatud ettevõtja poolt 
osutatud teenuseid, on saadud teenuste 
osutamisest temaga seotud võrgustiku 
sektori hankijale või võrgustiku sektori 
hankijale, kelle üle on teisel ettevõtjal 
valitsev mõju, kellega lepingupartner on 
seotud;

Or. fr
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Selgitus

Käibest 80 % arvutamisel tuleb arvesse võtta kõiki sidusettevõtja poolt osutatud teenuseid 
(võrgustiku sektori hankijale osutatud teenused + muud teenused). 80 % sidusettevõtja käibe 
ja sidusettevõtjaga lepingu sõlminud võrgustiku sektori hankija vaheline seos seisneb selles, 
et võrgustiku sektori hankija on tegelikult seotud teise ettevõtjaga, kellega lepingupartner on 
seotud, või on sellel ettevõtjal võrgustiku sektori hankija üle valitsev mõju.

Muudatusettepanek 424
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest teenuste kogukäibest on saadud 
teenuste osutamisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et selle sidusettevõtja eelneva 
kolme aasta teenuste kogukäibest on 
saadud teenuste osutamisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vähendada konkurentsimoonutuste erandite 
tegemise vältimist nende sidusettevõtjate kasuks, kes on samuti tegevad turul seoses 
tegevustega, mida nad pakuvad võrgustiku sektori hankijatele.

Muudatusettepanek 425
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjade kogukäibest on saadud 
selliste asjade tarnimisest temaga seotud 

(a) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjade kogukäibest, võttes 
arvesse kõiki nimetatud ettevõtja poolt 
tarnitud asju, on saadud selliste asjade 



AM\911613ET.doc 179/189 PE492.861v02-00

ET

ettevõtjatele; tarnimisest temaga seotud võrgustiku 
sektori hankijale või võrgustiku sektori 
hankijale, kelle üle on teisel ettevõtjal 
valitsev mõju, kellega lepingupartner on 
seotud;

Or. fr

Selgitus

Käibest 80 % arvutamisel tuleb arvesse võtta kõiki sidusettevõtja poolt tarnitud asju (tarned 
võrgustiku sektori hankijale + muud tarned). 80 % sidusettevõtja käibe ja sidusettevõtjaga 
lepingu sõlminud võrgustiku sektori hankija vaheline seos seisneb selles, et võrgustiku sektori 
hankija on tegelikult seotud teise ettevõtjaga, kellega lepingupartner on seotud, või on sellel 
ettevõtjal võrgustiku sektori hankija üle valitsev mõju.

Muudatusettepanek 426
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjade kogukäibest on saadud 
selliste asjade tarnimisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

(b) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et selle sidusettevõtja eelneva 
kolme aasta asjade kogukäibest on saadud 
selliste asjade tarnimisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vähendada konkurentsimoonutuste erandite 
tegemise vältimist nende sidusettevõtjate kasuks, kes on samuti tegevad turul seoses 
tegevustega, mida nad pakuvad võrgustiku sektori hankijatele.

Muudatusettepanek 427
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest ehitustööde kogukäibest on 
saadud ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

(a) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest ehitustööde kogukäibest, võttes 
arvesse kõiki nimetatud ettevõtja poolt 
teostatud ehitustöid, on saadud ehitustööde 
teostamisest temaga seotud võrgustiku 
sektori hankijale või võrgustiku sektori 
hankijale, kelle üle on teisel ettevõtjal 
valitsev mõju, kellega lepingupartner on 
seotud;

Or. fr

Selgitus

Käibest 80 % arvutamisel tuleb arvesse võtta kõiki sidusettevõtja poolt teostatud ehitustöid 
(võrgustiku sektori hankijale teostatud ehitustööd + muud ehitustööd). 80 % sidusettevõtja 
käibe ja sidusettevõtjaga lepingu sõlminud võrgustiku sektori hankija vaheline seos seisneb 
selles, et võrgustiku sektori hankija on tegelikult seotud teise ettevõtjaga, kellega 
lepingupartner on seotud, või on sellel ettevõtjal võrgustiku sektori hankija üle valitsev mõju.

Muudatusettepanek 428
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest ehitustööde kogukäibest on 
saadud ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

(c) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et selle sidusettevõtja eelneva 
kolme aasta ehitustööde kogukäibest on 
saadud ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vähendada konkurentsimoonutuste erandite 
tegemise vältimist nende sidusettevõtjate kasuks, kes on samuti tegevad turul seoses 
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tegevustega, mida nad pakuvad võrgustiku sektori hankijatele.

Muudatusettepanek 429
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sidusettevõtja loomise või tegevuse 
alustamise aja tõttu puuduvad andmed 
eelneva kolme aasta käibe kohta, siis 
piisab sellest, kui ettevõtja näitab eelkõige 
äriprognooside abil, et lõike 4 punktides 
a, b või c osutatud käive on 
usaldusväärne.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Viide äriprognoosidele ja „usaldusväärse” käibe saavutamisele jääb ebaselgeks ning see on 
potentsiaalne allikas selle erandi kuritarvitamiseks.

Muudatusettepanek 430
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad teatavad 
komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele nende taotlusel 
seoses artikli 22, lõigete 2 ja 3 ning artikli 
23 kohaldamisega järgmise teabe:

Võrgustiku sektori hankijad teatavad 
komisjonile seoses artikli 22, lõigete 2 ja 3 
ning artikli 23 kohaldamisega järgmise 
teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
artiklites 5–11 osutatud tegevuse 
võimaldamiseks ette nähtud lepingute 
suhtes, kui artikli 28 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriigil või võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik näidata, et 
liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, 
on see tegevus otseselt avatud 
konkurentsile turgudel, millele juurdepääs 
ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat 
direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, 
mida korraldatakse sellise tegevuse 
teostamiseks kõnealuses geograafilises 
piirkonnas. Selline konkurentsi hindamine, 
mida tehakse komisjonile kättesaadava 
teabe alusel ja käesoleva direktiivi 
kohaldamise eesmärgil, ei piira 
konkurentsialaste õigusaktide kohaldamist.

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
artiklites 5–11 osutatud tegevuse 
võimaldamiseks ette nähtud lepingute 
suhtes, kui artikli 28 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriigil või võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik näidata, et 
liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, 
või asjakohastes kindlates sektorites või 
turusegmentides on see tegevus otseselt 
avatud konkurentsile turgudel, millele 
juurdepääs ei ole piiratud; ka ei kohaldata 
käesolevat direktiivi selliste 
ideekonkursside suhtes, mida korraldatakse 
sellise tegevuse teostamiseks kõnealuses 
geograafilises piirkonnas. Selline 
konkurentsi hindamine, mida tehakse 
komisjonile kättesaadava teabe alusel ja 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
eesmärgil, ei piira konkurentsialaste 
õigusaktide kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
artiklites 5–11 osutatud tegevuse 
võimaldamiseks ette nähtud lepingute 
suhtes, kui artikli 28 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriigil või võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik näidata, et 
liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, 
on see tegevus otseselt avatud 
konkurentsile turgudel, millele juurdepääs 

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
artiklites 5–11 osutatud tegevuse 
võimaldamiseks ette nähtud lepingute 
suhtes, kui artikli 28 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriigil või võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik näidata, et 
liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, 
või vastavates konkreetsetes sektorites või 
turusegmentides on see tegevus otseselt 
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ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat 
direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, 
mida korraldatakse sellise tegevuse 
teostamiseks kõnealuses geograafilises 
piirkonnas. Selline konkurentsi hindamine, 
mida tehakse komisjonile kättesaadava 
teabe alusel ja käesoleva direktiivi 
kohaldamise eesmärgil, ei piira 
konkurentsialaste õigusaktide kohaldamist.

avatud konkurentsile turgudel, millele 
juurdepääs ei ole piiratud; ka ei kohaldata 
käesolevat direktiivi selliste 
ideekonkursside suhtes, mida korraldatakse 
sellise tegevuse teostamiseks kõnealuses 
geograafilises piirkonnas. Selline 
konkurentsi hindamine, mida tehakse 
komisjonile kättesaadava teabe alusel ja 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
eesmärgil, ei piira konkurentsialaste 
õigusaktide kohaldamist.

Or. it

Muudatusettepanek 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel otsustatakse, kas 
tegevus on otseselt avatud konkurentsile, 
lähtudes kriteeriumidest, mis vastavad 
aluslepingu konkurentsialastele sätetele; 
kõnealused kriteeriumid võivad hõlmata 
asjaomaste asjade või teenuste omadusi, 
alternatiivsete asjade või teenuste 
olemasolu, hindu ja mitme kõnealuseid 
asju tarniva või teenuseid osutava tarnija 
tegelikku või võimalikku kohalolekut turul.

2. Lõike 1 kohaldamisel otsustatakse, kas 
tegevus on otseselt avatud konkurentsile, 
tuleb määratleda asjaomane turg, nii selle 
tooted kui ka geograafiline mõõde. 
Asjaomase turu mõiste määratlemisel
lähtutakse kriteeriumidest, mis vastavad 
aluslepingu konkurentsialastele sätetele; 
kõnealused kriteeriumid võivad hõlmata 
asjaomaste asjade või teenuste omadusi, 
mida nähakse asendatavana nii nõudluse 
kui pakkumise poolel – näiteks, mis 
puudutab intermodaalsust transpordi 
sektoris – alternatiivsete asjade või 
teenuste olemasolu, hindu ja mitme 
kõnealuseid asju tarniva või teenuseid 
osutava tarnija tegelikku või võimalikku 
kohalolekut turul.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel otsustatakse, kas 
tegevus on otseselt avatud konkurentsile, 
lähtudes kriteeriumidest, mis vastavad 
aluslepingu konkurentsialastele sätetele; 
kõnealused kriteeriumid võivad hõlmata 
asjaomaste asjade või teenuste omadusi, 
alternatiivsete asjade või teenuste 
olemasolu, hindu ja mitme kõnealuseid 
asju tarniva või teenuseid osutava tarnija 
tegelikku või võimalikku kohalolekut turul.

2. Lõike 1 kohaldamisel otsustatakse, kas 
tegevus on otseselt avatud konkurentsile, 
määrates kindlaks toote asjaomase turu ja 
asjaomase geograafilise turu. Toote 
asjaomane turg määratakse kindlaks,
lähtudes kriteeriumidest, mis vastavad 
aluslepingu konkurentsialastele sätetele; 
kõnealused kriteeriumid võivad hõlmata 
asjaomaste asjade või teenuste omadusi, 
nõudluse või pakkumise aspektis 
asendatavaks peetavate alternatiivsete 
asjade või teenuste olemasolu, hindu ja 
mitme kõnealuseid asju tarniva või 
teenuseid osutava tarnija tegelikku või
võimalikku kohalolekut turul.
Konkurentsile avatuse hindamiseks 
kasutatav geograafiline võrdlusturg 
hõlmab ala, kus asjaomased ettevõtjad 
tegelevad kaupade ja teenuste pakkumise 
ja nõudmisega ja kus 
konkurentsitingimused on piisavalt 
sarnased ning mida saab naaberaladest 
eristada eelkõige märgatavalt erinevate 
konkurentsitingimuste tõttu. Hindamisel 
võetakse eelkõige arvesse kõnealuste 
asjade või teenuste olemust ja omadusi, 
turutõkete või tarbijaeelistuste olemasolu, 
märgatavaid erinevusi, võrreldes 
naaberturgude ettevõtjate turuosadega, 
või olulisi hinnaerinevusi.

Or. it

Muudatusettepanek 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamisel loetakse 
juurdepääsu turule mittepiiratuks, kui 
liikmesriik on rakendanud ja kohaldanud 
liidu õigusakte, mis on loetletud III lisas.

3. Lõike 1 kohaldamisel loetakse 
juurdepääsu turule mittepiiratuks, kui 
liikmesriik on rakendanud ja kohaldanud 
liidu õigusakte, mis on loetletud III lisas, 
või kui liikmesriik on kõnealuste 
õigusaktidega sätestatud eeskirjade 
rakendamist laiendanud kõnealusele 
turule. Kui esimese lõigu põhjal ei saa 
eeldada, et juurdepääs antud turule on 
vaba, on vaja tõendada, et juurdepääs 
kõnealusele turule on vaba nii de facto 
kui ka de jure.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik või kui see on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud, siis 
võrgustiku sektori hankija, leiab et teatav 
tegevus on vastavalt artikli 27 lõigetele 2 ja 
3 otseselt avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turul, võib ta taotleda, et 
käesolevat direktiivi ei kohaldataks 
kõnealuse tegevuse teostamiseks 
sõlmitavate lepingute või korraldatavate 
ideekonkursside suhtes.

1. Kui liikmesriik või kui see on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud, siis 
võrgustiku sektori hankija, leiab et teatav 
tegevus on vastavalt artikli 27 lõigetele 2 ja 
3 täielikult või osaliselt, isegi seoses selle 
üksikute sektorite või turusegmentidega,
otseselt avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turul, võib ta taotleda, et 
käesolevat direktiivi ei kohaldataks 
kõnealuse tegevuse või selle üksiku sektori 
või turusegmendi teostamiseks sõlmitavate 
lepingute või korraldatavate 
ideekonkursside suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik või kui see on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud, siis 
võrgustiku sektori hankija, leiab et teatav 
tegevus on vastavalt artikli 27 lõigetele 2 ja 
3 otseselt avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turul, võib ta taotleda, et 
käesolevat direktiivi ei kohaldataks 
kõnealuse tegevuse teostamiseks 
sõlmitavate lepingute või korraldatavate 
ideekonkursside suhtes.

1. Kui liikmesriik või kui see on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud, siis 
võrgustiku sektori hankija, leiab et teatav 
tegevus on vastavalt artikli 27 lõigetele 2 ja 
3 tegevus tervikuna või osaliselt, ka 
üksikutes sektorites või turusegmentides 
otseselt avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turul, võib ta taotleda, et 
käesolevat direktiivi ei kohaldataks 
kõnealuse tegevuse teostamiseks 
sõlmitavate lepingute või korraldatavate 
ideekonkursside suhtes või üksikus 
sektoris või turusegmendis.

Or. it

Muudatusettepanek 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustele lisatakse põhjendatud 
seisukoht, mille on vastu võtnud sõltumatu 
siseriiklik ametiasutus, kellel on pädevus 
kõneluse tegevuse valdkonnas. Kõnealuses 
seisukohas analüüsitakse põhjalikult, mis 
tingimustel artikli 27 lõiget 1 oleks 
võimalik kohaldada asjaomase tegevuse 
suhtes vastavalt selle lõigetele 2 ja 3.

Taotlustele lisatakse põhjendatud 
seisukoht, mille on vastu võtnud sõltumatu 
siseriiklik ametiasutus, kellel on pädevus 
kõneluse tegevuse või selle üksiku sektori 
või turusegmendi valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustele lisatakse põhjendatud 
seisukoht, mille on vastu võtnud sõltumatu 
siseriiklik ametiasutus, kellel on pädevus 
kõneluse tegevuse valdkonnas. Kõnealuses 
seisukohas analüüsitakse põhjalikult, mis 
tingimustel artikli 27 lõiget 1 oleks 
võimalik kohaldada asjaomase tegevuse 
suhtes vastavalt selle lõigetele 2 ja 3.

Taotlustele lisatakse põhjendatud 
seisukoht, mille on vastu võtnud sõltumatu 
siseriiklik ametiasutus, kellel on pädevus 
kõneluse tegevuse valdkonnas, või üksik 
sektor või turusegment. Kõnealuses 
seisukohas analüüsitakse põhjalikult, mis 
tingimustel artikli 27 lõiget 1 oleks 
võimalik kohaldada asjaomase tegevuse 
suhtes vastavalt selle lõigetele 2 ja 3.

Or. 

Muudatusettepanek 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud 
taotluse korral võib komisjon käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud ajavahemike 
jooksul vastuvõetud rakendusotsusega 
kehtestada, kas artiklite 5–11 kohane 
tegevus on otsesele konkurentsile avatud, 
võttes aluseks artiklis 27 sätestatud 
kriteeriumid. Kõnealused rakendusotsused 
võetakse vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud 
taotluse korral võib komisjon käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud ajavahemike 
jooksul vastuvõetud rakendusotsusega 
kehtestada, kas artiklite 5–11 kohane 
tegevus või selle üksik sektor või 
turusegment on otsesele konkurentsile 
avatud, võttes aluseks artiklis 27 sätestatud 
kriteeriumid. Kõnealused rakendusotsused 
võetakse vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud 
taotluse korral võib komisjon käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud ajavahemike 
jooksul vastuvõetud rakendusotsusega 
kehtestada, kas artiklite 5–11 kohane 
tegevus on otsesele konkurentsile avatud, 
võttes aluseks artiklis 27 sätestatud 
kriteeriumid. Kõnealused rakendusotsused 
võetakse vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud 
taotluse korral võib komisjon käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud ajavahemike 
jooksul vastuvõetud rakendusotsusega 
kehtestada, kas artiklite 5–11 kohane 
tegevus või üksik sektor või turusegment
on otsesele konkurentsile avatud, võttes 
aluseks artiklis 27 sätestatud kriteeriumid. 
Kõnealused rakendusotsused võetakse 
vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

Or. it

Muudatusettepanek 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata enam 
asjaomase tegevuse võimaldamiseks ette 
nähtud lepingute suhtes ega sellise 
tegevuse teostamiseks korraldatavate 
ideekonkursside suhtes ühel järgmisel 
juhul:

Käesolevat direktiivi ei kohaldata enam 
asjaomase tegevuse või selle üksiku sektori 
või turusegmendi võimaldamiseks ette 
nähtud lepingute suhtes ega sellise 
tegevuse või selle üksiku sektori või 
turusegmendi teostamiseks korraldatavate 
ideekonkursside suhtes ühel järgmisel 
juhul:

Or. en

Muudatusettepanek 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata enam 
asjaomase tegevuse võimaldamiseks ette 
nähtud lepingute suhtes ega sellise 
tegevuse teostamiseks korraldatavate 
ideekonkursside suhtes ühel järgmisel 
juhul:

Käesolevat direktiivi ei kohaldata enam 
asjaomase tegevuse võimaldamiseks ette 
nähtud lepingute suhtes või üksikus 
sektoris või turusegmendis ega sellise 
tegevuse teostamiseks korraldatavate 
ideekonkursside suhtes või üksikus 
sektoris või turusegmendis ühel järgmisel 
juhul:

Or. it

Muudatusettepanek 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teatava tegevuse suhtes antud 
liikmesriigis juba kohaldatakse lõigete 1, 2 
ja 3 kohast menetlust, siis sama tegevust 
samas liikmesriigis hõlmavaid edasisi 
taotlusi, mis esitatakse enne esimese 
taotlusega alanud ajavahemiku lõppu, ei 
käsitata uute menetlustena ja neid 
käsitletakse esimese taotluse kontekstis.

4. Kui teatava tegevuse suhtes või üksikus 
sektoris või turusegmendis antud 
liikmesriigis juba kohaldatakse lõigete 1, 2 
ja 3 kohast menetlust, siis sama tegevust 
või üksikut sektorit või turusegmenti 
samas liikmesriigis hõlmavaid edasisi 
taotlusi, mis esitatakse enne esimese 
taotlusega alanud ajavahemiku lõppu, ei 
käsitata uute menetlustena ja neid 
käsitletakse esimese taotluse kontekstis.

Or. it


