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Muudatusettepanek 237
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament lükkab tagasi 
ettepaneku võtta vastu direktiiv 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kohtu kohtupraktika ja esmane õigus moodustavad objektiivse ja paindliku 
kontsessioonilepingute sõlmimise õigusraamistiku ning muudavad läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva menetluse kohustuslikuks. Liikmesriikides esinevatest kontsessioonide ja 
haldusstruktuuride eri vormidest tulenevalt ei ole ühtne menetlus asjakohane (subsidiaarsuse 
põhimõte) ning see piiraks kohalike omavalitsuste manööverdamisruumi, mida laiendati 
märkimisväärselt Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek 238
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. it

Selgitus

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, 
poiché essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato 
interno e gli obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a 
livello centrale, che regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non 
assimilabile agli altri settori economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi 
molto differenti tra gli Stati Membri. Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da 
rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

Muudatusettepanek 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Muudatusettepanek 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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 selle 
protokolli nr 26,

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse sätteid, mis on seotud üldhuviteenuste ja nende 
eripäradega direktiivis.

Muudatusettepanek 242
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 14 ja aluslepingu 
protokolli nr 26,

Or. fr

Muudatusettepanek 243
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 4 lõiget 2,
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Or. fr

Muudatusettepanek 244
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 245
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 
kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu 
turule ja õiguskindluse, soodustades 
avaliku sektori investeeringuid 
taristutesse ja teenustesse, mis on 

välja jäetud
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kodanike jaoks strateegilised.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 
kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu 
turule ja õiguskindluse, soodustades 
avaliku sektori investeeringuid 
taristutesse ja teenustesse, mis on 
kodanike jaoks strateegilised.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 247
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete (1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
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eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 
kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu turule 
ja õiguskindluse, soodustades avaliku 
sektori investeeringuid taristutesse ja 
teenustesse, mis on kodanike jaoks 
strateegilised.

eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 
kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu turule 
ja õiguskindluse, soodustades avaliku 
sektori investeeringuid taristutesse ja 
teenustesse, mis on kodanike jaoks 
strateegilised. Euroopa tasandil tuleks 
kehtestada üldpõhimõte, mille kohaselt 
oleks kontsessioonide andmine avatud 
VKEdele, et parandada nende 
juurdepääsuvõimalusi kontsessiooniturul.

Or. it

Muudatusettepanek 248
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 
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kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu turule 
ja õiguskindluse, soodustades avaliku 
sektori investeeringuid taristutesse ja
teenustesse, mis on kodanike jaoks
strateegilised.

kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu turule 
ja õiguskindluse, soodustades avaliku 
sektori investeeringuid taristutesse ja 
kodanike jaoks üldist majandushuvi 
pakkuvatesse teenustesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna need on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Ehitustööde kontsessioonide 
andmist reguleeritakse praegu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta), samas kui 
piiriülest huvi pakkuvate teenuste 
kontsessioonide andmise suhtes 
kohaldatakse aluslepingu põhimõtteid, eriti 
kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse 
ja teenuste osutamise vabaduse 
põhimõtteid, samuti nendest tulenevaid 
põhimõtteid, nt võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise, vastastikuse 
tunnustamise, proportsionaalsuse ja 
läbipaistvuse põhimõtteid. Esineb 
õiguskindluse puudumise oht, mis on 
seotud kõnealuste põhimõtete 
tõlgendamisega riikide seadusandjate 

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna need on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Ehitustööde kontsessioonide 
andmist reguleeritakse praegu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta), samas kui 
piiriülest huvi pakkuvate teenuste 
kontsessioonide andmise suhtes 
kohaldatakse aluslepingu põhimõtteid, eriti 
kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse 
ja teenuste osutamise vabaduse 
põhimõtteid, samuti nendest tulenevaid 
põhimõtteid, nt võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise, vastastikuse 
tunnustamise, proportsionaalsuse ja 
läbipaistvuse põhimõtteid.
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poolt, ning oht märkimisväärsete 
erinevuste kujunemiseks eri liikmesriikide 
õigusaktide vahel. Selle ohu olemasolu 
kinnitab Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika, kuid 
kontsessioonilepingute sõlmimise 
teatavate aspektidega on tegeletud ainult 
osaliselt. Selleks et kõrvaldada praegused 
siseturu moonutused, on seega vaja 
aluslepingu põhimõtteid kõigis 
liikmesriikides ühtselt konkretiseerida ja 
vältida erinevusi nende tõlgendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna need on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Ehitustööde kontsessioonide 
andmist reguleeritakse praegu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta), samas kui 
piiriülest huvi pakkuvate teenuste 
kontsessioonide andmise suhtes 
kohaldatakse aluslepingu põhimõtteid, eriti 
kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse 
ja teenuste osutamise vabaduse 
põhimõtteid, samuti nendest tulenevaid 
põhimõtteid, nt võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise, vastastikuse 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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tunnustamise, proportsionaalsuse ja 
läbipaistvuse põhimõtteid. Esineb 
õiguskindluse puudumise oht, mis on 
seotud kõnealuste põhimõtete 
tõlgendamisega riikide seadusandjate 
poolt, ning oht märkimisväärsete 
erinevuste kujunemiseks eri liikmesriikide 
õigusaktide vahel. Selle ohu olemasolu 
kinnitab Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika, kuid kontsessioonilepingute 
sõlmimise teatavate aspektidega on 
tegeletud ainult osaliselt. Selleks et 
kõrvaldada praegused siseturu 
moonutused, on seega vaja aluslepingu 
põhimõtteid kõigis liikmesriikides ühtselt 
konkretiseerida ja vältida erinevusi nende 
tõlgendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna need on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Ehitustööde kontsessioonide 
andmist reguleeritakse praegu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta), samas kui 
piiriülest huvi pakkuvate teenuste 
kontsessioonide andmise suhtes 
kohaldatakse aluslepingu põhimõtteid, eriti 
kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse 

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna need on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Ehitustööde kontsessioonide 
andmist reguleeritakse praegu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta), samas kui 
piiriülest huvi pakkuvate teenuste 
kontsessioonide andmise suhtes 
kohaldatakse aluslepingu põhimõtteid, eriti 
kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse 
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ja teenuste osutamise vabaduse 
põhimõtteid, samuti nendest tulenevaid 
põhimõtteid, nt võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise, vastastikuse 
tunnustamise, proportsionaalsuse ja 
läbipaistvuse põhimõtteid. Esineb 
õiguskindluse puudumise oht, mis on 
seotud kõnealuste põhimõtete 
tõlgendamisega riikide seadusandjate 
poolt, ning oht märkimisväärsete 
erinevuste kujunemiseks eri liikmesriikide 
õigusaktide vahel. Selle ohu olemasolu 
kinnitab Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika, kuid 
kontsessioonilepingute sõlmimise 
teatavate aspektidega on tegeletud ainult 
osaliselt. Selleks et kõrvaldada praegused 
siseturu moonutused, on seega vaja 
aluslepingu põhimõtteid kõigis 
liikmesriikides ühtselt konkretiseerida ja 
vältida erinevusi nende tõlgendamisel.

ja teenuste osutamise vabaduse 
põhimõtteid, samuti nendest tulenevaid 
põhimõtteid, nt võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise, vastastikuse 
tunnustamise, proportsionaalsuse ja 
läbipaistvuse põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesoleva direktiiviga ei tohiks mis 
tahes viisil piirata liikmesriikide või 
ametiasutuste vabadust otsustada
ehitustöid või teenuseid pakkuda üldsusele
otse või allhanke korras kolmandatelt 
isikutelt. Et täita riikliku poliitika 
eesmärke, peaks liikmesriikidel või 
ametiasutustel olema vabadus määrata 
kindlaks osutatava teenuse näitajad, 
sealhulgas teenuse kvaliteedi või hinna mis 
tahes tingimused.

(3) Käesoleva direktiiviga tunnustatakse 
ja kinnitatakse veel kord liikmesriikide 
õigust määrata kindlaks korralduslikud 
vahendid, mida nad peavad kõige 
asjakohasemateks niisuguste ehitustööde 
teostamiseks ja teenuste osutamiseks, mis 
kuuluvad nende vastutusalasse. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks mis tahes viisil piirata 
liikmesriikide või ametiasutuste vabadust
teostada ehitustöid või pakkuda teenuseid 
üldsusele või teha seda allhanke korras
selle delegeerimise kaudu kolmandatele 
isikutele. Et täita riikliku poliitika 
eesmärke, peaks liikmesriikidele ja 
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ametiasutustele jääma õigus määrata 
kindlaks osutatavate teenuste näitajad, 
sealhulgas teenuse kvaliteedi või hinna mis 
tahes tingimused, ning neid täpsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesoleva direktiiviga ei tohiks mis 
tahes viisil piirata liikmesriikide või 
ametiasutuste vabadust otsustada ehitustöid 
või teenuseid pakkuda üldsusele otse või 
allhanke korras kolmandatelt isikutelt. Et 
täita riikliku poliitika eesmärke, peaks 
liikmesriikidel või ametiasutustel olema 
vabadus määrata kindlaks osutatava 
teenuse näitajad, sealhulgas teenuse 
kvaliteedi või hinna mis tahes tingimused.

(3) Kooskõlas liidu õiguses sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega ei piirata
käesoleva direktiiviga mis tahes viisil 
liikmesriikide või ametiasutuste vabadust 
otsustada ehitustöid või teenuseid pakkuda 
üldsusele otse või allhanke korras 
kolmandatelt isikutelt. See kehtib ka 
eelkõige üldhuviteenuste ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes 
ELi toimimise lepingu artikli 14 ja 
protokolli nr 26 (üldhuviteenuste kohta) 
artikli 2 tähenduses. Et täita riikliku 
poliitika eesmärke, on tagatud 
liikmesriikide või ametiasutuste õigus
määrata kindlaks osutatava teenuse 
näitajad ja esitada üksikasjad, sealhulgas 
teenuse kvaliteedi või hinna mis tahes 
tingimused.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada asjaolu, et direktiiviga ei sekkuta ametiasutuste 
haldusvabaduse põhimõttesse ega kehtestata mingeid eeskirju liikmesriikidele või nende 
asutustele selle kohta, kas teenust peaks pakkuma riik või välised pakkujad. Rõhutatakse ka 
seda, et kõnealust põhimõtet kohaldatakse eelkõige tundlike valdkondade suhtes, mis on 
seotud üldhuviteenuste või üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakkumisega.
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Muudatusettepanek 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesoleva direktiiviga ei tohiks mis 
tahes viisil piirata liikmesriikide või
ametiasutuste vabadust otsustada
ehitustöid või teenuseid pakkuda üldsusele 
otse või allhanke korras kolmandatelt 
isikutelt. Et täita riikliku poliitika 
eesmärke, peaks liikmesriikidel või 
ametiasutustel olema vabadus määrata 
kindlaks osutatava teenuse näitajad, 
sealhulgas teenuse kvaliteedi või hinna mis 
tahes tingimused.

(3) Käesoleva direktiiviga tunnustatakse 
ja kinnitatakse veel kord liikmesriikide ja 
ametiasutuste õigust otsustada halduslike 
vahendite üle, mida nad peavad kõige 
asjakohasemateks niisuguste ehitustööde 
teostamiseks ja teenuste pakkumiseks, mis 
kuuluvad nende vastutusalasse. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks mis tahes viisil piirata 
liikmesriikide ja ametiasutuste vabadust
teostada ehitustöid ja pakkuda teenuseid 
üldsusele otse või teha seda allhanke 
korras kolmandatelt isikutelt. Et täita 
riikliku poliitika eesmärke, peaks
liikmesriikidele või ametiasutustele jääma 
õigus määrata kindlaks osutatavate 
teenuste näitajad, sealhulgas teenuse 
kvaliteedi või hinna mis tahes tingimused, 
samuti tingimused, mis puudutavad 
töötingimusi, mille raames teenuseid 
pakutakse, ning neid täpsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesoleva direktiiviga ei tohiks mis 
tahes viisil piirata liikmesriikide või 
ametiasutuste vabadust otsustada ehitustöid 
või teenuseid pakkuda üldsusele otse või 
allhanke korras kolmandatelt isikutelt. Et 
täita riikliku poliitika eesmärke, peaks 
liikmesriikidel või ametiasutustel olema 

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 4 
kohaselt austatakse direktiivis 
rahvuslikku identiteeti, mis on omane 
selle poliitilistele ja põhiseaduslikele 
põhistruktuuridele, sealhulgas 
piirkondlikule ja kohalikule 
omavalitsusele. Euroopa Liidu toimimise 
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vabadus määrata kindlaks osutatava 
teenuse näitajad, sealhulgas teenuse 
kvaliteedi või hinna mis tahes tingimused.

lepingu artikli 14 ja protokolli nr 26 
(üldhuviteenuste kohta) kohaselt ei tohiks
käesoleva direktiiviga mis tahes viisil 
piirata liikmesriikide või ametiasutuste 
vabadust otsustada ehitustöid või teenuseid 
pakkuda üldsusele otse või allhanke korras 
kolmandatelt isikutelt. Et täita riikliku 
poliitika eesmärke, peaks liikmesriikidel 
või ametiasutustel, sealhulgas riigi 
tasandist madalama tasandi 
ametiasutustel olema vabadus määrata 
kindlaks osutatava teenuse näitajad, 
sealhulgas teenuse kvaliteedi või hinna mis 
tahes tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Et täita riikliku poliitika eesmärke, 
ei piirata käesoleva direktiiviga 
ametisasutuste vabadust määrata kindlaks 
riigi tasandil üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste ulatus ja osutatava 
teenuse näitajad, sealhulgas teenuse 
kvaliteedi mis tahes tingimused. Käesolev 
direktiiv ei käsitle üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste rahastamist ega 
liikmesriikide antava abi süsteeme, 
eelkõige sotsiaalvaldkonnas vastavalt 
ühenduse konkurentsieeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Pier Antonio Panzeri
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
töötingimusi, kaasa arvatud maksimaalne 
tööaeg ja minimaalne puhkeaeg, tasulise 
põhipuhkuse minimaalne pikkus, töötasu 
miinimummäärad, töötervishoid, -ohutus 
ja -hügieen, mida liikmesriigid 
kohaldavad kooskõlas liidu õigusega, 
samuti ei mõjuta direktiiv tööturu 
osapoolte omavahelisi suhteid, kaasa 
arvatud õigus pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle ja neid sõlmida, 
streigiõigus ja õigus osaleda 
töövõitlusalases tegevuses vastavalt liidu 
õigust austavatele siseriiklikele 
õigusnormidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Liikmesriigid võivad näha ette, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni muu 
hulgas majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi alusel. See 
kriteerium võib osutada lisaks hinnale või 
kuludele ka kvaliteedile, sh tehniline 
väärtus, esteetilised ja funktsionaalsed 
omadused, ligipääsetavus, kõiki 
kasutajaid arvestav projekt, keskkonna- ja 
sotsiaalnäitajad ning innovatiivsus. See 
võib osutada ka müügijärgsele teenusele 
ja tehnilisele abile, tarnekuupäevale ja 
tarneperioodile või valmimise ajale, 
asjaomast kontsessiooni täitma määratud 
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töötajate töökorraldusele, 
kvalifikatsioonile ja kogemustele, samuti 
konkreetsele tootmisprotsessile või tellitud 
ehitustööde tegemise, asjade tarnimise või 
teenuste osutamise viisile määral, mis ei 
põhjusta diskrimineerimist ettevõtjate 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Teatavat maksumust ületavate 
kontsessioonide puhul on siiski 
asjakohane näha ette selliste lepingute 
sõlmimise riiklike menetluste teatav 
minimaalne koordineerimine, mis lähtuks 
nimetatud põhimõtetest, et tagada 
kontsessioonide avatus konkurentsile ja 
piisav õiguskindlus. Kõnealused 
koordineerivad sätted ei peaks minema 
kaugemale sellest, mida on vaja eespool 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks. 
Liikmesriikidel peaks siiski olema lubatud 
kõnealuseid sätteid täiendada ja edasi 
arendada, kui nad peavad seda 
asjakohaseks, et eeskätt paremini tagada 
eespool nimetatud põhimõtete järgimine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 260
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 263
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 264
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

(5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. 
jaanuari 2004. aasta, 10. märtsi 2004. 
aasta ja 31. mai 2006. aasta
resolutsioonidega ei tuleks veesektorit 
liberaliseerida, vaid ajakohastada.
Seetõttu ei peaks veesektor kuuluma 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. 

Or. en

Muudatusettepanek 265
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis on 
tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse kõnealust 

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis on 
tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse kõnealust 
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teenust pakkuvate võrkude varustamise, 
pakkumise ja käitamise suhtes.

teenust pakkuvate võrkude varustamise, 
pakkumise ja käitamise suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 266
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

(5) Samuti tuleb kehtestada erisätted üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
kontsessioonide jaoks, mille erieesmärgid 
ja -ülesanded määravad kindlaks 
riigiasutused, kellel on täielik vabadus 
valida nende haldamiskord ja kes võivad
anda eri- või ainuõigusi, mida 
rakendatakse kõnealust teenust pakkuvate 
võrkude varustamise, pakkumise ja 
käitamise suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. 
jaanuari 2004. aasta, 10. märtsi 2004. 
aasta ja 31. mai 2006. aasta 
resolutsioonidega ei tuleks veesektorit 
liberaliseerida, vaid ajakohastada.
Seetõttu tuleks see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta. 
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Or. de

Selgitus

Euroopa Parlamendi soovid veesektori osas on tuvastatavad tema 14. jaanuari 2004. aasta, 
10. märtsi 2004. aasta ja 31. mai 2006. aasta resolutsioonides. Seega ei soovi Euroopa 
Parlament näha mingit veesektori liberaliseerimist (nagu näiteks energeetika-, 
telekommunikatsiooni- ja postisektorites), vaid toetab seevastu veesektori ajakohastamist, 
mille puhul oleksid majanduslikud põhimõtted kooskõlas kvaliteedi- ja keskkonnastandardite 
ning vajaliku tõhususega. 

Muudatusettepanek 268
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. 
jaanuari 2004. aasta, 10. märtsi 2004. 
aasta ja 31. mai 2006. aasta 
resolutsioonidega ei tuleks veesektorit 
liberaliseerida, vaid ajakohastada.
Seetõttu tuleks see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Or. de

Muudatusettepanek 269
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
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teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, eelkõige 
meresadamate või siseveesadamate alal,
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, või 
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ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

sotsiaalteenuste pakkumise 
heakskiidunõudeid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 271
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul,
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, mis on välja 
antud piiratud ajaks ning millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
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sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

Or. it

Muudatusettepanek 272
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt rendilepingud, kusjuures riik 
või avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist. Nii rendilepingutes kui ka maa 
rendilepingutes kehtestatud 
üldtingimused on eeskirjad, millega 
sätestatakse renditud vara üleandmine 
rentnikule, selle kasutamine (nt renditud 
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vara kirjeldus, sätted renditud vara 
lubatud kasutusviiside kohta, sätted 
renditud vara optimaalse kasutamise 
kohta, näiteks funktsionaalsuse näitajad 
ja keskkonnastandardid), väljarentija ja 
rentniku vastavad kohustused renditud 
vara hooldamisel, rendilepingu kestus ja 
renditud vara tagastamine väljarentijale, 
rentniku makstav rent ja tema poolt 
kantavad muud kulud (sealhulgas 
rahalised karistused).

Or. de

Muudatusettepanek 273
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
vahel eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid
ehitisi või osutada lepingu esemeks 
olevaid teenuseid. Ehitustööde tegemise ja 
teenuste osutamise suhtes kohaldatakse
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija määratletud ning juriidiliselt 
täitmisele pööratavaid ja siduvaid 
erikohustusi. Seevastu teatavaid riiklikke 
akte, nagu tegevusload või litsentsid, 
millega riik või ametiasutus kehtestab 
majandustegevuse tingimused, ei loeta 
kontsessioonideks. Sama kehtib teatavate 
lepingute puhul, mille esemeks on ettevõtja
õigus kasutada teatavat avalikku ala või 
avalikke vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab
üksnes üldised kasutustingimused,

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mille kaudu üks või mitu
avaliku sektori või võrgustiku sektori
hankijat (edaspidi „kontsessiooniandja”) 
usaldab tema vastutusel olevate 
ehitustööde tegemise või teenuste 
korraldamise ühele või mitmele 
ettevõtjale, kusjuures tasu kõnealuse 
delegeerimise eest seisneb kas õiguses
teostada ja korraldada lepingu esemeks 
olevaid ehitustöid või pakkuda lepingu 
esemeks olevaid teenuseid või selles 
õiguses koos tasuga. Ehitustööde tegemise 
ja teenuste osutamise suhtes kohaldatakse
kontsessiooniandja määratletud ning 
juriidiliselt täitmisele pööratavaid ja 
siduvaid erikohustusi. Seevastu teatavaid 
riiklikke akte, nagu tegevusload, load või 
litsentsid, millega riik või ametiasutus 
kehtestab majandustegevuse tingimused, ei
tuleks käsitleda kontsessioonidena. Sama 
kehtib teatavate lepingute puhul, mille
esemeks on õigus pakkuda 
sotsiaalteenuseid või õigus sõlmida 
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nõudmata spetsiaalsete ehitustööde
tegemist või teenuste osutamist.

lepinguid, mille abil riik või avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija annab ettevõtjale õiguse kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt rendilepingute või 
maarendilepingute puhul üksikute 
maatükkide korral, eelkõige 
meresadamate või siseveesadamate 
valdkonnas, või tee kasutamise õiguse 
puhul, ning millega reeglina 
kehtestatakse üksnes üldised 
kasutustingimused, ilma et ametiasutus 
muutuks lepingupartneri pakutavate 
teatavate spetsiaalsete ehitustööde või 
teenuste saajaks.

Or. en

Selgitus

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Muudatusettepanek 274
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 

(6) Käesoleva direktiivi kohaldamisel on
kontsessioonid rahaliste huvidega seotud 
lepingud, mis on sõlmitud ühe või mitme 
ettevõtja ja ühe või mitme avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
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ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu
kvalifikatsioonid, tegevusload või 
litsentsid, millega riik või ametiasutus 
kehtestab majandustegevuse tingimused
või lubab ettevõtjal teha ehitustöid või 
teostada majandustegevust, sealhulgas 
teenuste vormis tegevust, ei tuleks 
käsitleda kontsessioonidena käesoleva 
direktiivi tähenduses isegi juhul, kui need 
on mõnes liikmesriigis määratletud 
kontsessioonidena. Sama kehtib teatavate 
lepingute puhul, mille esemeks on ettevõtja 
õigus kasutada teatavat avalikku ala või 
avalikke vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõikvõimalik segadus seoses asjaoluga, et 
direktiiv on seotud üksnes kontsessioonilepingute konkreetse õigusliku vahendiga, mitte seda 
ei kohaldata haldusaktide või mis tahes meetmete suhtes, kui need on määratletud 
kontsessioonidena. Seetõttu tuleb teha selgeks, et isegi kui liikmesriigi siseriiklikus õiguses 
võidakse niisugustel juhtudel osutada kontsessioonimeetmetele, jäävad kõnealused meetmed 
kõnealuse direktiivi vastuvõtmise ettepaneku reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 275
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Samamoodi ei tuleks lugeda 
kontsessioonideks lepinguid, mille 
esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt avaliku ala ja eramaa
rendilepingud, kusjuures riik või avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused ja/või juriidiliselt 
täitmisele pööratavad ja siduvad 
erikohustused maa kasutamise asjus, 
nõudmata spetsiaalsete ehitustööde 
tegemist või teenuste osutamist.
Kõnealuste avaliku ala ja eramaa 
rendilepingute raames käsitatakse 
järgmiseid tingimusi üksnes maa 
kasutamise reguleerimise tingimustena ja 
sellealaste kohustustena: see, millisel 
viisil avalikku ala või avalikke vahendeid 
kasutatakse (st kirjeldus ja lubatud 
kasutusviisid ning kohustused, mille 
täitmise eemärk on kasutuse 
optimeerimine, nt tulemuslikkuse 
võrdlusalused või keskkonnastandardid), 
lepinguosaliste kohustused avaliku ala või 
avalike vahendite hooldamisel, rentniku 
poolt makstav tasu või rent ja kaasnevad 
tasud (sealhulgas rahalised karistused 
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lepingu rikkumise korral).

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavatsust jätta maa rendilepingud reguleerimisalast välja tuleks muuta 
konkreetsemaks, et suurendada õiguskindlust ja tagada lepinguosalistele võrdsed tingimused. 
Kaks kõige tavalisemat õigusvahendit maa kohta lepingu sõlmimiseks on avaliku ala ja 
eramaa rendilepingud. Kuigi neis võidakse kehtestada üldtingimused ja/või juriidiliselt 
täitmisele pööratavad ja siduvad eritingimused, ei ole nad käesoleva direktiivi mõistes 
kontsessioonid, sest ei nõuta ehitustööde tegemist või teenuste osutamist.

Muudatusettepanek 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, või 
sotsiaalteenuste pakkumise 
heakskiidunõudeid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt rendilepingud, kusjuures riik 
või avaliku sektori või võrgustiku sektori 
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spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist. Nii rendilepingutes kui ka maa 
rendilepingutes kehtestatud 
üldtingimused on eeskirjad, millega 
sätestatakse renditud vara üleandmine 
rentnikule, selle kasutamine (nt renditud 
vara kirjeldus, sätted renditud vara 
lubatud kasutusviiside kohta, sätted 
renditud vara optimaalse kasutamise 
kohta, näiteks funktsionaalsuse näitajad 
ja keskkonnastandardid), väljarentija ja 
rentniku vastavad kohustused renditud 
vara hooldamisel, rendilepingu kestus ja 
renditud vara tagastamine väljarentijale, 
rentniku makstav rent ja tema poolt 
kantavad muud kulud, sealhulgas 
rahalised karistused.

Or. de

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks on vaja määratleda „üksnes üldised tingimused”. Kasutada ja 
kohaldada tuleks Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas 241/82 esitatud määratlust.

Muudatusettepanek 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
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määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist. See kehtib ka lepingute suhtes, 
millega avatakse ilma mingite piirangute 
või kvootideta üldine ja 
mittediskrimineeriv juurdepääs turule 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad avaliku 
sektori hankija varem kindlaks määratud 
tingimustele. Ka 
linnaplaneerimislepingud ei ole 
kontsessioonid.

Or. de

Selgitus

Kontsessiooni mõiste selgitamine. Praegune sõnastus, mis on selgesõnaliselt piiritletud 
heakskiidu ja litsentside ning teatavate lepingutega, mis käsitlevad avaliku ala või avalike 
vahendite kasutamist, ei ole piisavalt selge, et jätta direktiivi reguleerimisalast välja kõik 
menetlused, mis ei lõpe avaliku sektori hankija eksklusiivse valikuotsusega.

Muudatusettepanek 278
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 

(6) Kontsessioonid võivad olla rahaliste 
huvidega seotud lepingud, mis on sõlmitud 
ühe või mitme ettevõtja ja ühe või mitme 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vahel eesmärgiga hankida 
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teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

ehitustöid või teenuseid, kui tasu seisneb 
tavaliselt õiguses kasutada lepingu 
esemeks olevaid ehitisi või osutada lepingu 
esemeks olevaid teenuseid. Ehitustööde 
tegemise ja teenuste osutamise suhtes 
kohaldatakse avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija määratletud ning 
juriidiliselt täitmisele pööratavaid ja 
siduvaid erikohustusi. Kontsessioonid 
võivad käsitleda ka teenuste, eelkõige 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
korraldamise delegeerimist 
kindlaksmääratud ajavahemikuks täpselt 
määratletud tegevuse puhul ja 
kindlaksmääratud alal. Seetõttu ei ole 
tegemist avaliku sektori „ostude”, 
„hangete” või „riigihankelepingutega”. 
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
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teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu riiklikke akte, nagu tegevusload, 
litsentsid, andmised või sarnased aktid, 
millega riik või ametiasutus kehtestab 
majandustegevuse tingimused, ei loeta 
kontsessioonideks. Sama kehtib teatavate 
lepingute puhul, mille esemeks on ettevõtja 
õigus kasutada teatavat avalikku ala või 
avalikke vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

Or. fr

Selgitus

Põhjenduses 6 mõiste „kontsessioon” määratlemiseks kasutatud sõnastus võib tekitada 
ebakindlust. Sõnade „andmised või sarnased aktid” lisamine konkreetsete erandite loetellu 
lahendaks selle probleemi. Sõna „teatavad” on tarbetu ja selle võib välja jätta.

Muudatusettepanek 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
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ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist. Lihtheakskiidud või õigus 
kasutada avalikke hüvesid või avalikku 
ala ei ole teenuste kontsessioonid.

Or. de

Selgitus

Heakskiidud ning õigus kasutada avalikke hüvesid või avalikku ala ei kujuta endast 
hankemenetlust turul. Seetõttu tuleks teha selgeks, et neid ei liigitata teenuste kontsessioonide 
hulka ning järelikult ei kuulu need direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 281
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
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teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Samamoodi ei tuleks lugeda 
kontsessioonideks lepinguid, mille 
esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt avaliku ala ja eramaa
rendilepingud, kusjuures riik või avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused ja/või juriidiliselt 
täitmisele pööratavad ja siduvad 
erikohustused maa kasutamise asjus, 
nõudmata spetsiaalsete ehitustööde 
tegemist või teenuste osutamist.
Kõnealuste avaliku ala ja eramaa 
rendilepingute raames käsitatakse 
järgmiseid tingimusi üksnes maa 
kasutamise reguleerimise tingimustena ja 
sellealaste kohustustena: tingimused 
valduse ülemineku kohta rentnikule, see, 
millisel viisil avalikku ala või avalikke 
vahendeid kasutatakse (st kirjeldus ja 
lubatud kasutusviisid ning kohustused, 
mille täitmise eemärk on kasutuse 
optimeerimine, nt tulemuslikkuse 
võrdlusalused või keskkonnastandardid), 
lepinguosaliste kohustused avaliku ala või 
avalike vahendite hooldamisel, lepingu 
kestus ja rentniku poolt valduse 
loovutamine ning rentniku poolt makstav 
tasu või rent ja kaasnevad tasud 
(sealhulgas rahalised karistused lepingu 
rikkumise korral).

Or. en

Muudatusettepanek 282
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kontsessiooni ja riigihankelepingu 
mõistete tõlgendamisest tulenevad 
raskused on löönud kõikuma 
sidusrühmade õiguskindluse ning 
Euroopa Liidu Kohus on pidanud selles 
valdkonnas langetama arvukalt otsuseid. 
Seepärast tuleks kontsessiooni määratlust 
selgitada, viidates eelkõige olulise 
operatsiooniriski mõistele. Kontsessiooni
põhiomadusega − õigusega kasutada ehitisi 
või osutada teenuseid − kaasneb 
kontsessionääri jaoks alati majanduslik 
risk, et tehtud investeering ning ehitise 
ekspluateerimise või teenuste osutamisega 
seotud kulud ei tasu end ära. Kontsessiooni 
andmise erisätete kohaldamine ei oleks 
õigustatud, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija vabastaks 
kontsessionääri mis tahes võimalikust 
kahjust, tagades talle miinimumtulu, mis 
võrduks vähemalt kontsessionääri kantud 
kuluga lepingutingimuste täitmisel. Samal 
ajal tuleks teha selgeks, et teatavad 
lepingud, mille kulud kannab täielikult 
avaliku sektori hankija või võrgustiku 
sektori hankija, peaks kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

(7) Kontsessiooni põhiomadusega − 
õigusega kasutada ehitisi või osutada 
teenuseid − kaasneb kontsessionääri jaoks 
alati majanduslik risk, et tehtud 
investeering ning ehitise ekspluateerimise 
või teenuste osutamisega seotud kulud ei 
tasu end tavaliste töötingimuste korral ära.
Kontsessiooni andmise erisätete 
kohaldamine ei oleks õigustatud, kui 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vabastaks kontsessionääri mis 
tahes võimalikust kahjust. Siiski peaks
teatavad lepingud, mille kulud kannab 
täielikult avaliku sektori hankija või 
võrgustiku sektori hankija, kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kontsessiooni ja riigihankelepingu 
mõistete tõlgendamisest tulenevad 
raskused on löönud kõikuma sidusrühmade 
õiguskindluse ning Euroopa Liidu Kohus 
on pidanud selles valdkonnas langetama 
arvukalt otsuseid. Seepärast tuleks 
kontsessiooni määratlust selgitada, viidates 
eelkõige olulise operatsiooniriski mõistele.
Kontsessiooni põhiomadusega − õigusega 
kasutada ehitisi või osutada teenuseid −
kaasneb kontsessionääri jaoks alati 
majanduslik risk, et tehtud investeering 
ning ehitise ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seotud kulud ei tasu end ära.
Kontsessiooni andmise erisätete 
kohaldamine ei oleks õigustatud, kui 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vabastaks kontsessionääri mis 
tahes võimalikust kahjust, tagades talle 
miinimumtulu, mis võrduks vähemalt 
kontsessionääri kantud kuluga 
lepingutingimuste täitmisel. Samal ajal 
tuleks teha selgeks, et teatavad lepingud, 
mille kulud kannab täielikult avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija, peaks kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

(7) Kontsessiooni ja riigihankelepingu 
mõistete tõlgendamisest tulenevad 
raskused on löönud kõikuma sidusrühmade 
õiguskindluse ning Euroopa Liidu Kohus 
on pidanud selles valdkonnas langetama 
arvukalt otsuseid. Seepärast tuleks 
kontsessiooni määratlust selgitada, viidates 
eelkõige olulise operatsiooniriski mõistele.
Üldiselt kaasneb kontsessiooni 
põhiomadusega − õigusega kasutada ehitisi 
või osutada teenuseid − kontsessionääri 
jaoks alati majanduslik risk, et tehtud 
investeering ning ehitise ekspluateerimise 
või teenuste osutamisega seotud kulud ei 
tasu end ära. Lisaks nõutakse 
kontsessionäärilt üldist huvi pakkuvate 
teenuste korraldamise delegeerimise 
puhul nendele määratud eriülesannete 
ranget täitmist, eelkõige Euroopa Liidu 
lepingu ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu protokollis nr 26 selgelt sätestatud 
väärtuste järgimist: kõrge kvaliteet, 
ohutus ja vastuvõetav hind, võrdne 
kohtlemine ning üldise juurdepääsu ja 
kasutajate õiguste edendamine. 
Kontsessiooni andmise erisätete 
kohaldamine ei oleks õigustatud, kui 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vabastaks kontsessionääri mis 
tahes võimalikust kahjust, tagades talle 
miinimumtulu, mis võrduks vähemalt 
kontsessionääri kantud kuluga 
lepingutingimuste täitmisel. Samal ajal 
tuleks teha selgeks, et teatavad lepingud, 
mille kulud kannab täielikult avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija, peaks kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kontsessiooni ja riigihankelepingu 
mõistete tõlgendamisest tulenevad 
raskused on löönud kõikuma 
sidusrühmade õiguskindluse ning 
Euroopa Liidu Kohus on pidanud selles 
valdkonnas langetama arvukalt otsuseid. 
Seepärast tuleks kontsessiooni määratlust 
selgitada, viidates eelkõige olulise 
operatsiooniriski mõistele. Kontsessiooni
põhiomadusega − õigusega kasutada ehitisi 
või osutada teenuseid − kaasneb 
kontsessionääri jaoks alati majanduslik 
risk, et tehtud investeering ning ehitise 
ekspluateerimise või teenuste osutamisega 
seotud kulud ei tasu end ära. Kontsessiooni 
andmise erisätete kohaldamine ei oleks 
õigustatud, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija vabastaks 
kontsessionääri mis tahes võimalikust 
kahjust, tagades talle miinimumtulu, mis 
võrduks vähemalt kontsessionääri kantud 
kuluga lepingutingimuste täitmisel. Samal 
ajal tuleks teha selgeks, et teatavad 
lepingud, mille kulud kannab täielikult 
avaliku sektori hankija või võrgustiku 
sektori hankija, peaks kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

(7) Kontsessiooni põhiomadusega − 
õigusega kasutada ehitisi või osutada 
teenuseid − kaasneb kontsessionääri jaoks 
alati majanduslik risk, et tehtud 
investeering ning ehitise ekspluateerimise 
või teenuste osutamisega seotud kulud ei 
tasu end tavaliste töötingimuste korral ära.
Kontsessiooni andmise erisätete 
kohaldamine ei oleks õigustatud, kui 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vabastaks kontsessionääri mis 
tahes võimalikust kahjust. Siiski peaks
teatavad lepingud, mille kulud kannab 
täielikult avaliku sektori hankija või 
võrgustiku sektori hankija, kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui sektoripõhiste õigusaktidega 
nähakse kontsessionäärile ette tagatis, et 
lepingu täitmisega seotud investeeringud ja 
kulud kaetakse, ei loeta sellist lepingut 
kontsessiooniks käesoleva direktiivi 
tähenduses.

(8) Kui sektoripõhiste õigusaktidega 
nähakse kontsessionäärile ette tagatis, et 
lepingu täitmisega seotud investeeringud ja 
kulud kaetakse, ei loeta sellist lepingut 
kontsessiooniks käesoleva direktiivi 
tähenduses. Siiski tuleks teha vahet 
juhtudel, kui operatsioonirisk on algusest 
peale piiratud. See ei takista kontsessiooni 
aktsepteerimist (vt Euroopa Kohtu 
kohtupraktikat kohtuasjas WAZV Gotha 
(C-206/08).

Or. de

Selgitus

Pidades silmas Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas WAZV Gotha (C-206/08), ei ole asjakohane 
nõuda, et kontsessioone andev ametiasutus tagab tugevama konkurentsi ja suurema 
majandusliku riski, kui antud sektoris tavaliselt sektori tegevust reguleerivate eeskirjade tõttu 
eksisteerib.

Muudatusettepanek 286
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui sektoripõhiste õigusaktidega 
nähakse kontsessionäärile ette tagatis, et 
lepingu täitmisega seotud investeeringud ja 
kulud kaetakse, ei loeta sellist lepingut 
kontsessiooniks käesoleva direktiivi 
tähenduses.

(8) Kui sektoripõhiste õigusaktidega 
nähakse kontsessionäärile ette tagatis, et 
lepingu täitmisega seotud investeeringud ja 
kulud kaetakse, ei loeta sellist lepingut 
kontsessiooniks käesoleva direktiivi 
tähenduses. Siiski tuleb seda eristada 
juhtudest, kui operatsioonirisk on 
teatavate turgude puhul juba algselt 
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piiratud, aga see piiratud risk kantakse 
täielikult üle kontsessionäärile, ei välista 
sellised tingimused kontsessiooniks 
kvalifitseerumist.

Or. en

(Vt Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-206/08.)

Muudatusettepanek 287
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui sektoripõhiste õigusaktidega 
nähakse kontsessionäärile ette tagatis, et 
lepingu täitmisega seotud investeeringud ja 
kulud kaetakse, ei loeta sellist lepingut 
kontsessiooniks käesoleva direktiivi 
tähenduses.

(8) Kui sektoripõhiste õigusaktidega 
nähakse kontsessionäärile ette tagatis, mis 
ei ole väiksem kui 50% lepingu väärtusest,
et lepingu täitmisega seotud investeeringud 
ja kulud kaetakse, ei loeta sellist lepingut 
kontsessiooniks käesoleva direktiivi 
tähenduses.

Or. it

Muudatusettepanek 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Operatsioonirisk on tingitud 
teguritest, mida osalised ei saa mõjutada, 
ning seega ei saa olla põhjustatud ühegi 
osalise poolsest mittenõuetekohasest 
lepingu täitmisest. Operatsioonirisk võib 
koosneda kas nõudlusega seotud riskist 
või kasutusvalmiduse riskist või nii 
nõudlusega seotud ja kasutusvalmiduse 
riskist. Nõudlust seotud risk hõlmab 
lepingu objektiks olevate teenuste tegeliku 
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nõudlusega seotud riski. 
Kasutusvalmiduse risk hõlmab lepingu 
objektiks olevate ehitustööde või teenuste 
osutamisega seotud riski, eelkõige riski, et 
teenuste osutamine ei vasta nõudlusele, 
ning ehitustööde või teenuste osutamata 
jätmise korral tekkinud kahju eest 
vastutamisega seotud riski. Ehitustööde 
või teenuste puudulikkusest või 
vastutusest tulenev risk võib tuleneda 
kontsessionääri poolt seoses kontsessiooni 
täitmisega investeeritud kapitali ja muude 
vajalike investeeringute kohta tehtud 
otsustest, ja viia selleni, et tehtud tööde või 
teenuste puudulikkus või ebapiisavus 
kahjustab tõsiselt kontsessionääri võimet 
saada investeeringutelt 
kontsessioonilepingu kehtivuse ajal tulu.

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõikes 2 toodud mõiste „kasutusvalmiduse risk” määratlus ja tähendus ei ole eriti 
selge. Kavandatava uue põhjenduse eesmärk on ühendada see otsuseid, mida kontsessionäär 
teeb seoses kontsessiooni täitmisel tehtavate investeeringutega (vt põhjendus 19 a (uus)).

Muudatusettepanek 289
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Operatsioonirisk on tingitud 
teguritest, mida osalised ei saa mõjutada, 
ning seega ei saa olla põhjustatud ühegi 
osalise poolsest mittenõuetekohasest 
lepingu täitmisest. Operatsioonirisk võib 
koosneda kas nõudlusega seotud riskist 
või kasutusvalmiduse riskist või nii 
nõudlusega seotud ja kasutusvalmiduse 
riskist. Nõudlust seotud risk hõlmab 
lepingu objektiks olevate teenuste tegeliku 
nõudlusega seotud riski. 
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Kasutusvalmiduse risk hõlmab lepingu 
objektiks olevate ehitustööde või teenuste 
osutamisega seotud riski, eelkõige riski, et 
teenuste osutamine ei vasta nõudlusele, 
ning ehitustööde või teenuste osutamata 
jätmise korral tekkinud kahju eest 
vastutamisega seotud riski.
(Kontsessioonina liigitatud lepingu puhul) 
on piisav, kui kontsessionäär võtab üle 
kogu või olulise osa avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija 
operatsiooniriskist, isegi kui võetav risk 
on algusest peale üksikasjalike avalik-
õiguslike eeskirjade tõttu väga piiratud.

Or. en

Selgitus

Ebamäärase definitsiooni vältimiseks peaks operatsiooniriski määratlus põhinema 
nõudlusega seotud ja kasutusvalmiduse riskil. Sõnastuses peaks lisaks arvesse võtma Euroopa 
Kohtu otsust kohtuasjas C-206/08 („Eurawasser") ja C-274/09 („Stadler").

Muudatusettepanek 290
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eri- või ainuõiguste mõiste on 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
määratlemisel kesksel kohal, kuna selliste 
üksuste suhtes, mis ei ole artikli 4 lõike 1 
punkti 1 tähenduses võrgustiku sektori 
hankijad ega avalik-õiguslikud äriühingud, 
kohaldatakse direktiivi sätteid üksnes 
niivõrd, kuivõrd nad teostavad ühte selliste 
õigustega hõlmatud tegevust. Seepärast on 
asjakohane selgitada, et õigusi, mis on 
antud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva menetluse käigus eelkõige liidu 
õigusaktide kohaselt ja mille puhul on 
tagatud piisav avaldamine, ei käsitata 
käesoleva direktiivi kohaste eri- või 

(9) Eri- või ainuõiguste mõiste on 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
määratlemisel kesksel kohal, kuna selliste 
üksuste suhtes, mis ei ole artikli 4 lõike 1 
punkti 1 tähenduses võrgustiku sektori 
hankijad ega avalik-õiguslikud äriühingud, 
kohaldatakse kõnealuseid sätteid üksnes 
niivõrd, kuivõrd nad teostavad ühte selliste 
õigustega hõlmatud tegevust.
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ainuõigustena. Kõnealuste õigusaktide 
hulka peaksid kuuluma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiiv 98/30/EÜ maagaasi 
siseturu ühiseeskirjade kohta5, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. detsembri 
1996. aasta direktiiv 96/92/EÜ elektri 
siseturu ühiseeskirjade kohta6, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 
1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse 
postiteenuste siseturu arengut ja teenuse 
kvaliteedi parandamist käsitlevate 
ühiseeskirjade kohta7, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1994. 
aasta direktiiv 94/22/EÜ süsivesinike 
geoloogilise luure, uurimise ja tootmise 
lubade andmis- ning kasutamistingimuste 
kohta8 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus 
(EÜ) nr 1370/2007 mis käsitleb avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja 
maanteel ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 
1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/7099. Avaliku 
sektori üha mitmekesisemaks muutuv 
tegevus on tekitanud riigihangete mõiste 
selgema määratlemise vajaduse. Euroopa 
Liidu eeskirjades kontsessioonide kohta 
osutatakse ehitustööde ja teenuste 
saamisele tasu eest, mis seisneb 
kõnealuste ehitiste või teenuste 
kasutamises. Saamist tuleks siinkohal 
mõista laiemas tähenduses kõnealustest 
ehitustöödest ja teenustest tulenevate 
hüvede saamisena, millega ei kaasne 
tingimata omandiõiguse üleminekut 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale. Lisaks ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse tavaliselt ka 
mõne tegevuse pelk rahastamine, mis on 
tihti seotud kohustusega hüvitada saadud 
summad, kui neid ei kasutata 
eesmärgipäraselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 291
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eri- või ainuõiguste mõiste on 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
määratlemisel kesksel kohal, kuna selliste 
üksuste suhtes, mis ei ole artikli 4 lõike 1 
punkti 1 tähenduses võrgustiku sektori 
hankijad ega avalik-õiguslikud äriühingud, 
kohaldatakse direktiivi sätteid üksnes 
niivõrd, kuivõrd nad teostavad ühte selliste 
õigustega hõlmatud tegevust. Seepärast on 
asjakohane selgitada, et õigusi, mis on 
antud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva menetluse käigus eelkõige liidu 
õigusaktide kohaselt ja mille puhul on 
tagatud piisav avaldamine, ei käsitata 
käesoleva direktiivi kohaste eri- või 
ainuõigustena. Kõnealuste õigusaktide 
hulka peaksid kuuluma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiiv 98/30/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 19. detsembri 1996. aasta 
direktiiv 96/92/EÜ elektri siseturu 
ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta 
direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste 
siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi 
parandamist käsitlevate ühiseeskirjade 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja 
tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. 
aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007 mis 
käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused
(EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70.
Avaliku sektori üha mitmekesisemaks 
muutuv tegevus on tekitanud riigihangete 

(9) Eri- või ainuõiguste mõiste on 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
määratlemisel kesksel kohal, kuna selliste 
üksuste suhtes, mis ei ole artikli 4 lõike 1 
punkti 1 tähenduses võrgustiku sektori 
hankijad ega avalik-õiguslikud äriühingud, 
kohaldatakse direktiivi sätteid üksnes 
niivõrd, kuivõrd nad teostavad ühte selliste 
õigustega hõlmatud tegevust. Seepärast on 
asjakohane selgitada, et õigusi, mis on 
antud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva menetluse käigus eelkõige liidu 
õigusaktide kohaselt ja mille puhul on 
tagatud piisav avaldamine, ei käsitata 
käesoleva direktiivi kohaste eri- või 
ainuõigustena. Kõnealuste õigusaktide 
hulka peaksid kuuluma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiiv 98/30/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 19. detsembri 1996. aasta 
direktiiv 96/92/EÜ elektri siseturu 
ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta 
direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste 
siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi 
parandamist käsitlevate ühiseeskirjade 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja 
tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. 
aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007 mis 
käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused
(EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70.
Avaliku sektori üha mitmekesisemaks 
muutuv tegevus on tekitanud riigihangete 
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mõiste selgema määratlemise vajaduse.
Euroopa Liidu eeskirjades kontsessioonide 
kohta osutatakse ehitustööde ja teenuste 
saamisele tasu eest, mis seisneb kõnealuste
ehitiste või teenuste kasutamises. Saamist 
tuleks siinkohal mõista laiemas 
tähenduses kõnealustest ehitustöödest ja 
teenustest tulenevate hüvede saamisena, 
millega ei kaasne tingimata omandiõiguse 
üleminekut avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale. Lisaks ei kuulu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
tavaliselt ka mõne tegevuse pelk 
rahastamine, mis on tihti seotud 
kohustusega hüvitada saadud summad, 
kui neid ei kasutata eesmärgipäraselt.

mõiste selgema määratlemise vajaduse.
Euroopa Liidu eeskirjades kontsessioonide 
kohta osutatakse ehitustööde ja teenuste 
saamisele või korraldamise 
delegeerimisele kindlaksmääratud 
ajavahemikuks täpselt määratletud 
tegevuse puhul ja kindlaksmääratud 
territooriumil tasu eest, mis seisneb 
kõnealuste ehitustööde või teenuste omal 
riisikol ja vastutusel kasutamises.

Or. fr

Muudatusettepanek 292
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eri- või ainuõiguste mõiste on 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
määratlemisel kesksel kohal, kuna selliste 
üksuste suhtes, mis ei ole artikli 4 lõike 1 
punkti 1 tähenduses võrgustiku sektori 
hankijad ega avalik-õiguslikud äriühingud, 
kohaldatakse direktiivi sätteid üksnes 
niivõrd, kuivõrd nad teostavad ühte selliste 
õigustega hõlmatud tegevust. Seepärast on 
asjakohane selgitada, et õigusi, mis on 
antud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva menetluse käigus eelkõige liidu 
õigusaktide kohaselt ja mille puhul on 
tagatud piisav avaldamine, ei käsitata 
käesoleva direktiivi kohaste eri- või 
ainuõigustena. Kõnealuste õigusaktide 
hulka peaksid kuuluma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiiv 98/30/EÜ maagaasi siseturu 

(9) Eri- või ainuõiguste mõiste on 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
määratlemisel kesksel kohal, kuna selliste 
üksuste suhtes, mis ei ole artikli 4 lõike 1 
punkti 1 tähenduses võrgustiku sektori 
hankijad ega avalik-õiguslikud äriühingud, 
kohaldatakse direktiivi sätteid üksnes 
niivõrd, kuivõrd nad teostavad ühte selliste 
õigustega hõlmatud tegevust. Seepärast on 
asjakohane selgitada, et õigusi, mis on 
antud objektiivsetel kriteeriumidel 
põhineva menetluse käigus eelkõige liidu 
õigusaktide kohaselt ja mille puhul on 
tagatud piisav avaldamine, ei käsitata 
käesoleva direktiivi kohaste eri- või 
ainuõigustena. Kõnealuste õigusaktide 
hulka peaksid kuuluma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiiv 98/30/EÜ maagaasi siseturu 
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ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 19. detsembri 1996. aasta 
direktiiv 96/92/EÜ elektri siseturu 
ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta 
direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste 
siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi 
parandamist käsitlevate ühiseeskirjade 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja 
tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. 
aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007 mis 
käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused
(EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70.
Avaliku sektori üha mitmekesisemaks 
muutuv tegevus on tekitanud riigihangete 
mõiste selgema määratlemise vajaduse.
Euroopa Liidu eeskirjades kontsessioonide 
kohta osutatakse ehitustööde ja teenuste 
saamisele tasu eest, mis seisneb kõnealuste 
ehitiste või teenuste kasutamises. Saamist 
tuleks siinkohal mõista laiemas tähenduses 
kõnealustest ehitustöödest ja teenustest 
tulenevate hüvede saamisena, millega ei 
kaasne tingimata omandiõiguse üleminekut 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale. Lisaks ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse tavaliselt ka 
mõne tegevuse pelk rahastamine, mis on 
tihti seotud kohustusega hüvitada saadud 
summad, kui neid ei kasutata 
eesmärgipäraselt.

ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 19. detsembri 1996. aasta 
direktiiv 96/92/EÜ elektri siseturu 
ühiseeskirjade kohta, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta 
direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste 
siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi 
parandamist käsitlevate ühiseeskirjade 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ 
süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja 
tootmise lubade andmis- ning 
kasutamistingimuste kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. 
aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis 
käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused
(EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70, 
ja muud liikmesriigi õigusaktid, mis on 
kooskõlas aluslepingus sätestatud võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse, 
proportsionaalsuse ja vastastikuse 
tunnustamise põhimõttega. Avaliku 
sektori üha mitmekesisemaks muutuv 
tegevus on tekitanud riigihangete mõiste 
selgema määratlemise vajaduse. Euroopa 
Liidu eeskirjades kontsessioonide kohta 
osutatakse ehitustööde ja teenuste 
saamisele tasu eest, mis seisneb kõnealuste 
ehitiste või teenuste kasutamises. Saamist 
tuleks siinkohal mõista laiemas tähenduses 
kõnealustest ehitustöödest ja teenustest 
tulenevate hüvede saamisena, millega ei 
kaasne tingimata omandiõiguse üleminekut 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale. Lisaks ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse tavaliselt ka 
mõne tegevuse pelk rahastamine, mis on 
tihti seotud kohustusega hüvitada saadud 
summad, kui neid ei kasutata 
eesmärgipäraselt.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta ebaselguse vältimiseks kasutusele direktiivis 2004/17 
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sätestatud keskne idee, mille kohaselt „ei saa eri- või ainuõigusteks lugeda liikmesriigi poolt 
ettevõtjate piiratud arvule objektiivsete, proportsionaalsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel mis tahes vormis, sh ka kontsessiooniga antud õigusi, mida võib kasutada 
iga huvitatud pool, kes täidab neid kriteeriume”. 

Muudatusettepanek 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista üksikhanke all, mille puhul 
direktiivis sätestatud piirmäärade 
järgimisel tuleb arvesse võtta kõigi hanke 
jaoks antud kontsessioonide 
koondmaksumust ning mis tuleb avaldada 
tervikuna, ehkki selle võib osadeks 
jaotada. Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki 
teatava projekti elluviimiseks vajalikke 
asju, ehitustöid ja teenuseid. 
Üksikprojekti olemasolule võivad viidata 
näiteks avaliku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
need on muul viisil loogiliselt seotud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Projekti mõiste ei ole piisavalt selge. Kontsessiooni väärtuse täpne määratlemine ei lahenda 
probleemi, sest tegelikult ei ole sageli võimalik öelda, millised meetmed on veel kaetud. 
Seetõttu tekib oht, et projekti käsituse kasutamine toob korrapäraselt kaasa kontsessioonide 
väärtuse tõstmise liiga kõrgele.

Muudatusettepanek 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista üksikhanke all, mille puhul 
direktiivis sätestatud piirmäärade 
järgimisel tuleb arvesse võtta kõigi hanke 
jaoks antud kontsessioonide 
koondmaksumust ning mis tuleb avaldada 
tervikuna, ehkki selle võib osadeks 
jaotada. Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki 
teatava projekti elluviimiseks vajalikke 
asju, ehitustöid ja teenuseid. 
Üksikprojekti olemasolule võivad viidata 
näiteks avaliku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
need on muul viisil loogiliselt seotud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6 lõikes 2 toodud „üksikprojekti” mõiste väljajätmise tõttu tehtud väljajätmine, sest 
lepingute kokkupanemine tekitab probleeme.

Muudatusettepanek 295
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista üksikhanke all, mille puhul 
direktiivis sätestatud piirmäärade 
järgimisel tuleb arvesse võtta kõigi hanke 
jaoks antud kontsessioonide 
koondmaksumust ning mis tuleb avaldada 
tervikuna, ehkki selle võib osadeks 
jaotada. Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki 

(10) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada vaid teatavast piirmäärast 
suuremate kontsessioonide suhtes. Seega 
tuleb kindlaks määrata 
kontsessioonilepingu eeldatava 
maksumuse arvutamismeetod ning see 
peaks olema tööde ja teenuste 
kontsessioonide puhul sama, sest suurem 
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teatava projekti elluviimiseks vajalikke 
asju, ehitustöid ja teenuseid. 
Üksikprojekti olemasolule võivad viidata 
näiteks avaliku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
need on muul viisil loogiliselt seotud.

osa lepingutest on segatüüpi.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti on vaja selgitada, mida tuleks 
mõista üksikhanke all, mille puhul 
direktiivis sätestatud piirmäärade 
järgimisel tuleb arvesse võtta kõigi hanke 
jaoks antud kontsessioonide 
koondmaksumust ning mis tuleb avaldada 
tervikuna, ehkki selle võib osadeks 
jaotada. Üksikhanke mõiste hõlmab kõiki 
teatava projekti elluviimiseks vajalikke 
asju, ehitustöid ja teenuseid. Üksikprojekti 
olemasolule võivad viidata näiteks avaliku 
sektori hankija poolne projekti eelnev 
üldplaneerimine ja kontseptsiooni 
väljatöötamine, asjaolu, et hangitavad eri
elemendid täidavad ühte majanduslikku või 
tehnilist ülesannet või need on muul viisil 
loogiliselt seotud.

(10) Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad peavad kontsessioonilepingu 
eeldatava maksumuse arvutamisel võtma 
arvesse ühe kontsessiooniprojekti alla 
kuuluvate kontsessioonide koguväärtust, 
lähtudes potentsiaalse kontsessionääri 
seisukohast. Viide üksikprojekti 
olemasolule tõendab seda, et hangitavad 
elemendid täidavad ühte majanduslikku või 
tehnilist ülesannet, nõuavad 
kontsessionäärilt ühte liiki 
investeeringuid ning nõuavad samuti 
sarnase algusaja ja kestusega 
kontsessioone.

Or. en

Selgitus

Põhjendus 10 on sõnastatud ümber, et selles võetaks paremini arvesse kontsessioonide 
eripära. See tuleb eelkõige teha sobivamaks kontsessionääri jaoks. Samuti sisaldab see varem 
artiklis 6 välja toodud „üksikprojekti” mõiste selgitust. Asutuse seisukohalt võib üks 
koondprojekt sisaldada eri liiki kontsessioone, mis meelitavad ligi erinevaid turuosalisi ja 
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mida õiglaselt antakse eri kontsessioonidena.

Muudatusettepanek 297
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused
oleksid määratletud mingil muul alusel 
peale nende juriidilise staatuse. Seepärast 
tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevate võrgustiku sektori 
hankijate võrdset kohtlemist ei piirata.
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

(11) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
üksused peaksid olema määratletud mingil 
muul alusel peale nende juriidilise staatuse.
Seepärast tuleks tagada, et avalikus 
sektoris ja erasektoris tegutsevate 
võrgustiku sektori hankijate võrdset 
kohtlemist ei piirata. Aluslepingu artikli 
345 kohaselt on vaja ka tagada, et 
liikmesriikide vara omandisuhete süsteemi 
reeglid oleksid kõigile ühetaolised.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel vee-,
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused 
oleksid määratletud mingil muul alusel 
peale nende juriidilise staatuse. Seepärast 
tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevate võrgustiku sektori 

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused 
oleksid määratletud mingil muul alusel 
peale nende juriidilise staatuse. Seepärast 
tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevate võrgustiku sektori 
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hankijate võrdset kohtlemist ei piirata.
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

hankijate võrdset kohtlemist ei piirata.
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

Or. de

Muudatusettepanek 299
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused 
oleksid määratletud mingil muul alusel 
peale nende juriidilise staatuse. Seepärast 
tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevate võrgustiku sektori 
hankijate võrdset kohtlemist ei piirata. 
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused 
oleksid selgelt määratletud seoses 
riigiasutuste poolt kindlaks määratud 
eriülesannetega. Aluslepingu artikli 345 
kohaselt on vaja ka tagada, et 
liikmesriikide vara omandisuhete süsteemi 
reeglid oleksid kõigile ühetaolised.

Or. fr

Muudatusettepanek 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel vee-, 

(11) Tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevaid võrgustiku sektori
hankijaid koheldakse võrdselt.
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energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused 
oleksid määratletud mingil muul alusel 
peale nende juriidilise staatuse. Seepärast
tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevate võrgustiku sektori
hankijate võrdset kohtlemist ei piirata.
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
üksused peaksid olema määratletud 
mingil muul alusel peale nende juriidilise 
staatuse. Seepärast tuleks tagada, et
avalikus sektoris ja erasektoris tegutsevate 
võrgustiku sektori hankijate võrdset 
kohtlemist ei piirata. Aluslepingu artikli 
345 kohaselt on vaja ka tagada, et 
liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

Or. de

Muudatusettepanek 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel 
asutustel on vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 14 ja 
protokollile 26 laiaulatuslik 
kaalutlusõigus otsustada, kas nad 
sõlmivad üldhuviteenuste osutamise 
lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
kohtupraktika kohaselt peetakse 
hasartmänge eriliseks 
majandustegevuseks, mis ei kuulu otseselt 
aluslepingute sätete kohaldamisalasse, 
ning liikmesriigid võivad vabalt anda ühe-
või mitmekordseid eksklusiivseid 
kontsessioone, ja seega põhjustaks 
hasartmängude lisamine käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse õiguslikku 
ebakindlust. Seetõttu tuleks 
hasartmängud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 
liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 
kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma et 
see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis 
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks
artikli 8 lõikes 1 määratletud
kontsessioonide suhtes kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
ettevõtjatele tulenevalt ainuõigusest, mis 
ettevõtjal on avaldatud siseriikliku
õigusnormi, eeskirja või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 
liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 
kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma et 
see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis 
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks 
kontsessioonide puhul, milles käsitletakse 
III lisas osutatud tegevustega seotud 
võrgustike taristu haldamist, kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
ettevõtjatele, kellel on ainuõigus
siseriikliku õigusnormi, eeskirja või 
haldusnormi kohaselt ning vastavalt 
aluslepingule ja liidu valdkonnapõhistele 
õigusaktidele, mis käsitlevad võrgustike 
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liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 
kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma et 
see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis 
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks
artikli 8 lõikes 1 määratletud
kontsessioonide suhtes kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

taristute haldamist seoses III lisas 
sätestatud tegevustega, kuna selline 
ainuõigus muudab võimatuks järgida 
konkurentsipõhist kontsessioonimenetlust.
Kõnealused kontsessioonid on 
kontsessioonid, milles käsitletakse 
III lisas osutatud tegevustega seotud 
võrgustike taristu haldamist, või III lisas 
sätestatud tegevusi, mille puhul kehtivad 
käesoleva direktiivi jõustumise hetkel 
liikmesriigis siseriiklike õigusaktidega või 
eeskirjadega reglementeeritud hinnad. 
Erandina ja ilma et see mõjutaks õiguslikke 
tagajärgi, mis kaasnevad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast 
väljaarvamisega, tuleks kontsessioonide
puhul, milles käsitletakse III lisas 
osutatud tegevustega seotud võrgustike 
taristu haldamist, või III lisas sätestatud 
tegevusi, mille puhul kehtivad käesoleva 
direktiivi jõustumise hetkel liikmesriigis 
siseriiklike õigusaktidega või eeskirjadega 
reglementeeritud hinnad, kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 9 (põhjendus 13) selgitus seoses direktiivi ettepaneku artikli 
8 lõike 1 ümbersõnastamisega (muudatusettepanek 69).

Muudatusettepanek 306
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
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teenuste kontsessioonid, mis on antud
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 
liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 
kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma 
et see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis 
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks 
artikli 8 lõikes 1 määratletud 
kontsessioonide suhtes kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

teenuste kontsessioonid, mis on antud 
ettevõtjatele, kellel on ainuõigus
siseriikliku õigusnormi, eeskirja või 
haldusnormi kohaselt ning vastavalt 
aluslepingule ja liidu valdkonnapõhistele 
õigusaktidele, mis käsitlevad võrgustike 
taristute haldamist seoses III lisas 
sätestatud tegevustega, kuna selline 
ainuõigus muudab võimatuks järgida 
konkurentsipõhist kontsessioonimenetlust.
Kõnealused kontsessioonid on need, 
milles käsitletakse III lisas osutatud 
tegevustega seotud võrgustike taristu 
haldamist, või III lisas sätestatud tegevusi, 
mille puhul kehtivad riiklikul tasandil 
reglementeeritud hinnad või need, mille 
puhul peetakse sotsiaal-majanduslikku 
huvi tähtsamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 
liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt, näiteks avaliku võimu valdkonda 
kuuluvad turismi- ja puhkealade alased 
merenduskontsessioonid, ning vastavalt 
aluslepingule ja liidu valdkonnapõhistele 
õigusaktidele, mis käsitlevad võrgustike 
taristute haldamist seoses III lisas 
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kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma et 
see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks 
artikli 8 lõikes 1 määratletud 
kontsessioonide suhtes kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

sätestatud tegevustega, kuna selline 
ainuõigus muudab võimatuks järgida 
konkurentsipõhist kontsessioonimenetlust.
Erandina ja ilma et see mõjutaks õiguslikke 
tagajärgi, mis kaasnevad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast 
väljaarvamisega, tuleks artikli 8 lõikes 1 
määratletud kontsessioonide suhtes 
kohaldada kohustust avaldada 
kontsessiooni andmise teade, et tagada 
minimaalne läbipaistvus, v.a juhul, kui 
läbipaistvustingimused on ette nähtud 
valdkonnapõhiste õigusaktidega.

Or. it

Muudatusettepanek 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 
liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 
kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma et 
see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis 
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks 
artikli 8 lõikes 1 määratletud 
kontsessioonide suhtes kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt, näiteks avaliku võimu valdkonda 
kuuluvad turismi- ja puhkealade alased 
merenduskontsessioonid, ning vastavalt 
aluslepingule ja liidu valdkonnapõhistele 
õigusaktidele, mis käsitlevad võrgustike 
taristute haldamist seoses III lisas 
sätestatud tegevustega, kuna selline 
ainuõigus muudab võimatuks järgida 
konkurentsipõhist kontsessioonimenetlust.
Erandina ja ilma et see mõjutaks õiguslikke 
tagajärgi, mis kaasnevad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast 
väljaarvamisega, tuleks artikli 8 lõikes 1 
määratletud kontsessioonide suhtes 
kohaldada kohustust avaldada 
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ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

kontsessiooni andmise teade, et tagada 
minimaalne läbipaistvus, v.a juhul, kui 
läbipaistvustingimused on ette nähtud 
valdkonnapõhiste õigusaktidega.

Or. it

Muudatusettepanek 309
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 14 ja protokolli nr 26 kohaselt 
võivad liikmesriigid ning kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused täita avaliku 
teenuste osutamisega seotud ülesandeid 
oma vahenditega. Samuti võivad nad 
osutada avalikke teenuseid koostöös teiste 
omavalitsusüksuste või 
omavalitsusüksuste rühmitustega
pädevuste lepingulise või institutsioonilise 
ühendamisega liikmesriikide sisemise 
korralduse raames. Niisugune koostöö ei 
kuulu riigihankeid ja kontsessioone 
käsitlevate Euroopa õigusaktide 
kohaldamisalasse. Euroopa Liidu õigus ei 
kohusta omavalitsusüksusi kasutama 
ühisel avalike teenuste osutamisel kindlat 
õiguslikku vormi. Pädevuste ülekandmine 
ametiasutuste vahel on siseküsimus ja ei 
kuulu seega käesoleva õigusakti 
kohaldamisalasse.

Or. en

(Vt Regioonide Komitee 2012. aasta juuli arvamust kontsessioonilepingute andmise kohta 
(ECOS-V-030)).

Muudatusettepanek 310
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide pädevust anda lube avalik-
õiguslikule ringhäälingule ning 
määratleda ja korraldada kõnealust 
valdkonda kooskõlas aluslepingutele 
lisatud protokollile nr 29 liikmesriikide 
avalik-õigusliku ringhäälingu kohta.

Or. fr

Selgitus

Tuleks lisada uus põhjendus, milles viidatakse sõnaselgelt Amsterdami protokollile kui ELi 
aluslepingute vahendile. Muudatusettepanek oleks paralleelne Amsterdami protokolli viitega, 
mis on esitatud ühenduse õiguse alusel kontsessioone käsitlevas komisjoni tõlgendavas 
teatises.

Muudatusettepanek 311
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast on asjakohane jätta välja 
teenuste kontsessioonid, mis on seotud 
hasartmängudega, mis sisaldavad 
finantsriski, kuna hõlmavad raha 
investeerimist õnnemängudesse (loterii, 
kihlveod) ja mida haldab riiklikul tasandil 
üks asutus, kellele on antud selleks 
ainuõigused kooskõlas aluslepingutega 
ning vastavalt asjakohastele ja avaldatud 
riiklikele õigusaktidele ning haldus- ja 
õigusnormidele. Väljajätmiskriteeriumite 
aluseks on ainuõiguse andmine ühele 
riiklikule asutusele, kuna selle 
ainuõigused ei võimalda 
konkurentsimenetluse kohaldamist 
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lepingu sõlmimisel, ning vajadust tagada 
liikmesriikidele võimalus reguleerida 
hasartmängusektorit riiklikul tasandil, 
pidades silmas sotsiaalse korra ja 
julgeoleku säilitamisega seotud kohustust.

Or. fr

Selgitus

Uus põhjendus, milles selgitatakse hasartmängusektori väljajätmist (vt raportööri 
muudatusettepanekut 75). Ainuõiguse andmine ei võimalda konkurentsimenetluse 
kohaldamist. Liikmesriigid peavad ka säilitama selles tundlikus sektoris teatava paindlikkuse 
(avaliku ja sotsiaalse korra kaitse). Liikmesriikide tegevusvõimet ei tohi kahjustada 
eeskirjadega, mis on selle sektori jaoks sobimatud (näiteks hasartmängude lõpetamine).

Muudatusettepanek 312
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste ja 
ehitustööde kontsessioonid, mis on antud 
võrgustiku sektori hankija 
sidusettevõtjale, kelle põhitegevuseks on 
selliste teenuste osutamine või ehitustööde 
tegemine grupile, kuhu ta kuulub, mitte 
nende pakkumine turul. Samuti on 
asjakohane jätta välja teatavad teenuste ja 
ehitustööde kontsessioonid, mis 
võrgustiku sektori hankija annab mitme 
võrgustiku sektori hankija loodud, 
käesolevas direktiivis määratletud 
tegevuseks mõeldud ühisettevõttele, kui 
võrgustiku sektori hankija ise on selle 
ühisettevõtte osa. Siiski 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, 

välja jäetud
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mille ulatuses ettevõtjad võivad saada oma 
käibe turult ja mille ületamisel nad 
kaotavad võimaluse saada kontsessioon 
hanget väljakuulutamata, seoses 
ühisettevõtete koosseisuga ja nende 
ühisettevõtete ning neid moodustanud 
võrgustiku sektori hankijate vaheliste 
sidemete stabiilsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste ja 
ehitustööde kontsessioonid, mis on antud 
võrgustiku sektori hankija sidusettevõtjale, 
kelle põhitegevuseks on selliste teenuste 
osutamine või ehitustööde tegemine 
grupile, kuhu ta kuulub, mitte nende 
pakkumine turul. Samuti on asjakohane 
jätta välja teatavad teenuste ja ehitustööde 
kontsessioonid, mis võrgustiku sektori 
hankija annab mitme võrgustiku sektori 
hankija loodud, käesolevas direktiivis 
määratletud tegevuseks mõeldud 
ühisettevõttele, kui võrgustiku sektori 
hankija ise on selle ühisettevõtte osa. Siiski 
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 ettevõtjad võivad saada oma käibe 
turult ja mille ületamisel nad kaotavad 
võimaluse saada kontsessioon hanget 
väljakuulutamata, seoses ühisettevõtete 
koosseisuga ja nende ühisettevõtete ning 
neid moodustanud võrgustiku sektori 

(14) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste ja 
ehitustööde kontsessioonid, mis on antud 
võrgustiku sektori hankija sidusettevõtjale,
kes ei ole avaliku sektori hankijad ja kelle 
põhitegevuseks on selliste teenuste 
osutamine või ehitustööde tegemine 
grupile, kuhu ta kuulub, mitte nende 
pakkumine turul. Samuti on asjakohane 
jätta välja teatavad teenuste ja ehitustööde 
kontsessioonid, mis võrgustiku sektori 
hankija annab mitme sellise võrgustiku 
sektori hankija, kes ei ole avaliku sektori 
hankijad, loodud, käesolevas direktiivis 
määratletud tegevuseks mõeldud 
ühisettevõttele, kui võrgustiku sektori 
hankija ise on selle ühisettevõtte osa. Siiski 
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 ettevõtjad võivad saada oma käibe 
turult ja mille ületamisel nad kaotavad 
võimaluse saada kontsessioon hanget 
väljakuulutamata, seoses ühisettevõtete 
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hankijate vaheliste sidemete stabiilsusega. koosseisuga ja nende ühisettevõtete ning 
neid moodustanud võrgustiku sektori 
hankijate vaheliste sidemete stabiilsusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste ja 
ehitustööde kontsessioonid, mis on antud 
võrgustiku sektori hankija sidusettevõtjale, 
kelle põhitegevuseks on selliste teenuste 
osutamine või ehitustööde tegemine 
grupile, kuhu ta kuulub, mitte nende 
pakkumine turul. Samuti on asjakohane 
jätta välja teatavad teenuste ja ehitustööde 
kontsessioonid, mis võrgustiku sektori 
hankija annab mitme võrgustiku sektori 
hankija loodud, käesolevas direktiivis 
määratletud tegevuseks mõeldud 
ühisettevõttele, kui võrgustiku sektori 
hankija ise on selle ühisettevõtte osa. Siiski 
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 ettevõtjad võivad saada oma käibe 
turult ja mille ületamisel nad kaotavad 
võimaluse saada kontsessioon hanget 
väljakuulutamata, seoses ühisettevõtete 
koosseisuga ja nende ühisettevõtete ning 
neid moodustanud võrgustiku sektori 
hankijate vaheliste sidemete stabiilsusega.

(14) Käesoleva direktiivi kohaldamisest on 
asjakohane välja jätta teatavad teenuste ja 
ehitustööde kontsessioonid, mis on antud 
võrgustiku sektori hankija sidusettevõtjale,
kellel võib olla või ei ole erasektori osalust 
ja kelle põhitegevuseks on selliste teenuste 
osutamine või ehitustööde tegemine 
grupile, kuhu ta kuulub, mitte nende 
pakkumine turul. Samuti on asjakohane 
jätta välja teatavad teenuste ja ehitustööde 
kontsessioonid, mis võrgustiku sektori 
hankija annab mitme võrgustiku sektori 
hankija loodud, käesolevas direktiivis 
määratletud tegevuseks mõeldud 
ühisettevõttele, kui võrgustiku sektori 
hankija ise on selle ühisettevõtte osa. Siiski 
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 ettevõtjad võivad saada oma käibe 
turult ja mille ületamisel nad kaotavad 
võimaluse saada kontsessioon hanget 
väljakuulutamata, seoses ühisettevõtete 
koosseisuga ja nende ühisettevõtete ning 
neid moodustanud võrgustiku sektori 
hankijate vaheliste sidemete stabiilsusega.

Or. fr
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Selgitus

Sidusettevõtjaid käsitleva artikli 11 täpsustus. Nimetatud artiklis antakse sidusettevõtete 
eraosaluseks luba, vastupidiselt artiklile 15 avaliku sektori omavahelise koostöö kohta, kus 
avaliku sektori hankija kontrollitud juriidilisel isikul ei ole võimalik osaleda. 

Muudatusettepanek 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Direktiivi reguleerimisalast tuleb 
seevastu välja jätta kodanikukaitse ja 
igapäevase ohtude ennetamise valdkonna 
teenuste riigihankelepingud. Siia 
kuuluvad eelkõige päästetööd 
hädaolukorras, need on igapäevase 
ohtude ennetamise lahutamatu osa ja neid 
tuleb vaadelda haigete transportimisest 
eraldi. Kodaniku huve teeniva 
tulemusliku kodanikukaitse tagamiseks 
igapäevase ohtude ennetamise raames 
peaks piisama esmase õiguse põhimõtete 
kohaldamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Seoses sellega, mil määral peaks 
kontsessiooni andmise eeskirjad hõlmama 
koostööd ametiasutuste vahel, esineb 
märkimisväärset õiguskindlusetust. 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid 

välja jäetud
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ja isegi avaliku sektori ja teatavad 
võrgustiku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel 
juhtudel ei kohaldata riigikontsessioonide 
andmise eeskirju selliste asutuste vahel 
sõlmitud kontsessioonilepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
praktikas kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise vastavalt artikli 4 
lõike 1 esimesele lõigule avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijad, ei välista 
kontsessiooni andmise eeskirjade 
kohaldamist. Kontsessioonide andmise
eeskirjade kohaldamine ei tohiks siiski 
mõjutada ametiasutuste vabadust 
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitud üksustele antud 
kontsessioonid või osalevate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate 
koostöö avalike teenustega seotud 
ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud. 
Direktiivi eesmärk peaks olema tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine hankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi 
moonutada.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Seoses sellega, mil määral peaks 
kontsessiooni andmise eeskirjad hõlmama 

(17) Direktiiv põhineb Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikal. See 
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koostööd ametiasutuste vahel, esineb 
märkimisväärset õiguskindlusetust. 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid 
ja isegi avaliku sektori ja teatavad 
võrgustiku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel
juhtudel ei kohaldata riigikontsessioonide 
andmise eeskirju selliste asutuste vahel 
sõlmitud kontsessioonilepingute suhtes.
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
praktikas kehtestatud põhimõtetest.
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise vastavalt artikli 4 
lõike 1 esimesele lõigule avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijad, ei välista 
kontsessiooni andmise eeskirjade 
kohaldamist. Kontsessioonide andmise 
eeskirjade kohaldamine ei tohiks siiski 
mõjutada ametiasutuste vabadust
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitud üksustele antud 
kontsessioonid või osalevate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate 
koostöö avalike teenustega seotud 
ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et reguleerimisalast välja 
jääv avaliku sektori koostöö ei moonutaks 
konkurentsi seoses eraettevõtjatega. Ka 
avaliku sektori hankija osalemine 
hankemenetluses pakkujana ei tohi 
konkurentsi moonutada.

täpsustab kooskõlas kohtupraktikaga, 
millistel tingimustel ei kuulu 
ametiasutuste vahel sõlmitud 
kontsessioonilepingute andmine käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse. Seejuures 
tuleks lähtuda Euroopa Kohtu praktikas 
kehtestatud põhimõtetest. Ainuüksi asjaolu, 
et mõlemad lepingupooled on ise vastavalt 
artikli 4 lõike 1 esimesele lõigule avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijad, ei 
välista kontsessiooni andmise eeskirjade 
kohaldamist. Kontsessioonide andmise 
eeskirjade kohaldamine ei tohi siiski 
mõjutada ametiasutuste õigust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad.
Kontsessioonide andmine kontrollitud 
üksustele või osalevate avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijate koostöö 
avalike teenustega seotud ülesannete 
ühiseks täitmiseks peaks seetõttu jääma
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja, 
kui direktiivis sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Seoses sellega, mil määral peaks
kontsessiooni andmise eeskirjad hõlmama 
koostööd ametiasutuste vahel, esineb 
märkimisväärset õiguskindlusetust.
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori ja teatavad võrgustiku 
sektori hankijad erinevalt. Seepärast tuleb 
selgitada, millistel juhtudel ei kohaldata 
riigikontsessioonide andmise eeskirju
selliste asutuste vahel sõlmitud 
kontsessioonilepingute suhtes. Seejuures 
tuleks lähtuda Euroopa Kohtu praktikas 
kehtestatud põhimõtetest. Ainuüksi asjaolu, 
et mõlemad lepingupooled on ise vastavalt 
artikli 4 lõike 1 esimesele lõigule avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijad, ei 
välista kontsessiooni andmise eeskirjade 
kohaldamist. Kontsessioonide andmise
eeskirjade kohaldamine ei tohiks siiski
mõjutada ametiasutuste vabadust
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitud üksustele antud 
kontsessioonid või osalevate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate 
koostöö avalike teenustega seotud 
ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et reguleerimisalast välja 
jääv avaliku sektori koostöö ei moonutaks 
konkurentsi seoses eraettevõtjatega. Ka 
avaliku sektori hankija osalemine 
hankemenetluses pakkujana ei tohi 
konkurentsi moonutada.

(17) Selle suhtes, kui ulatuslikult peaksid
kontsessiooni andmise eeskirjad hõlmama 
koostööd hankijate, kes on kas avaliku 
sektori hankijate või avalik-õiguslikud 
asutused, kellest osa on 
mittetulunduslikud eraõiguslikud 
osalised, kelle eesmärk on täita üldiste 
huvidega seotud vajadusi, millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu 
kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 6 
lõikega a, esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust. Ametiasutuste koostööd 
käsitlevat Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori ja teatavad võrgustiku 
sektori hankijad erinevalt, kaasa arvatud 
tingimused, mis on seotud kohtupraktika 
laiaulatusliku ja proportsionaalse 
kohaldamisega ametiasutuste vahelise 
koostöö suhtes; neil võib erinevalt 
ametiasutustest olla mittetulundusliku 
erasektori osalus liikmesriikides kehtivate 
õigusaktide alusel ning viidates sotsiaalse 
ettevõtja mõistele, mis on määratletud 
komisjoni 25. oktoobril 2011. aasta 
teatises „Sotsiaalettevõtluse algatus”.
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel
ei kohaldata riigikontsessioonide andmise 
eeskirju avaliku sektori hankijate, 
ametiasutuste ja avalik-õiguslike isikute
vahel sõlmitud kontsessioonilepingute 
suhtes. Seejuures tuleks lähtuda Euroopa 
Kohtu praktikas kehtestatud põhimõtetest, 
mis käsitlevad ametiasutuste koostööd ja 
nende laiaulatusliku ja proportsionaalse 
kohaldamisega selliste avalik-õiguslike 
asutuste vahelise koostöö suhtes, kelle 
mittetulunduslik staatus on sätestatud 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 
punktis 1. Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista kontsessiooni andmise 
eeskirjade kohaldamist. Riigihanke
eeskirjade kohaldamine ei tohi mõjutada
avaliku sektori asutuste õigust vabalt
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otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Kontrollitavate üksustega 
sõlmitud kontsessioonide ja koostöö 
suhtes, mida viiakse läbi avalike 
vahendite ühiskasutusega ja selleks, et 
osalevad ostjad võivad ühiselt täita 
avaliku teenusega seotud ülesandeid 
liikmesriikide struktuuride ja õigusaktide 
raamistikus, ei kohaldata kontsessiooni 
andmise eeskirju, kui käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimused on 
täidetud. Tingimustes tuleks eelkõige võtta 
arvesse avalik-õigusliku isiku mõistet ja 
sotsiaalettevõtluse kontseptsiooni,
viimasel võib olla mittetulunduslik ja 
sotsiaalselt kasulik erasektori osalus, 
mida reguleeritakse liikmesriikide 
õigusaktidega. Samuti tuleks käesoleva
direktiivi eeskirjade kohaldamisalast välja 
jätta avalike teenuste osutamisega seotud 
pädevuse üleandmine, mis põhjustab 
üldist vastutuse üleandmist kohalike 
omavalitsuste vahel või kohalike 
omavalitsuste ja üksnes kohalikest 
omavalitsustest moodustunud gruppide 
vahel liikmesriikide sisemise korralduse 
raames. Direktiivi eesmärk peaks olema 
tagada, et reguleerimisalast välja jääv 
avaliku sektori koostöö ei moonutaks 
konkurentsi seoses eraettevõtjatega. Ka 
avaliku sektori hankija osalemine 
hankemenetluses pakkujana ei tohi 
konkurentsi moonutada. Selleks tuleks 
kitsalt tõlgendada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast kõrvalejätmise 
tingimusi. Kui hanke-eeskirjadest kõrvale 
jäetud lepingu või koostöö kestel üht 
reguleerimisalast väljajätmise 
kumulatiivset tingimust ei täideta, tuleb 
see kehtiv leping või koostöö avada 
konkurentsile tavapärase hankemenetluse 
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teel.

Or. fr

Muudatusettepanek 319
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Turu sulgemise ja konkurentsi 
pikaajalise moonutamise vältimiseks tuleb 
kontsessioonide kestust piirata.

Or. de

Muudatusettepanek 320
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et tagada piisav eelteave teatavat
maksumust ületavate avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijate antud 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
kohta, peaks enne selliste lepingute 
sõlmimist olema kohustuslik 
kontsessiooniteate avaldamine Euroopa 
Liidu Teatajas. Piirmäärad peaksid 
peegeldama teises liikmesriigis asuvatele 
ettevõtjate selget piiriülest huvi 
kontsessioonide vastu. Teenuste 
kontsessiooni maksumuse arvutamiseks 
tuleb võtta arvesse kontsessionääri 
pakutavate kõigi teenuste hinnangulist 
maksumust potentsiaalse pakkuja 
seisukohast.

(18) Et tagada piisav eelteave teatavat
piirmäära ületavate avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijate antud 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
kohta, peaks enne selliste lepingute 
sõlmimist olema kohustuslik 
kontsessiooniteate avaldamine Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en
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Muudatusettepanek 321
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui 
on algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 
kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult
selgelt määratletud valdkondades ja 
seejuures tuleks piirduda juhtudega, kui 
on algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita, või kui kontsessiooni 
ese puudutab minimaalse piiriülese 
mõjuga eriteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 
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kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise.

Or. en

Selgitus

Viimane segment jäetakse välja, sest selle sõnastus on pigem ebamäärane ja peamise 
direktiivi vastavas klauslis sellist teksti ei ole.

Muudatusettepanek 323
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni
andmist ilma eelneva avaldamiseta lubada 
ainult väga erandlikes olukordades. 
Sellised erandid peaksid piirduma 
juhtudega, kui on algusest peale selge, et 
avaldamine ei suurendaks konkurentsi, 
kuna objektiivselt on ainult üks ettevõtja, 
kes saab kontsessiooni täita. Ainult 
objektiivne eksklusiivsus saab õigustada 
ettevõtjale kontsessiooni andmist ilma 
avaldamiseta, kui eksklusiivsust ei ole 
tekitanud tulevast kontsessiooni andmise 
menetlust silmas pidades avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija ise ning kui 
ei leidu piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

(19) Kontsessiooni andmine ilma eelneva 
avaldamiseta peaks olema lubatud 
juhtudel, kui on algusest peale selge, et 
avaldamine ei suurendaks konkurentsi, 
kuna objektiivselt on ainult üks ettevõtja, 
kes saab kontsessiooni täita, või kui 
kontsessioon puudutab sotsiaalteenuseid 
või muid sotsiaalmajanduslikult olulisi 
eriteenuseid või kui kodanike huve, 
keskkonda ja kliimat loetakse tähtsamaks 
või kui kontsessioon puudutab 
minimaalse piiriülese mõjuga teenuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 
kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita, nagu see on
kontsessiooniga hõlmatud varale rajatud 
mereäärsete ettevõtete omanike puhul.
Ainult objektiivne eksklusiivsus saab 
õigustada ettevõtjale kontsessiooni andmist 
ilma avaldamiseta, kui eksklusiivsust ei ole 
tekitanud tulevast kontsessiooni andmise 
menetlust silmas pidades avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija ise ning kui 
ei leidu piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

Or. it

Muudatusettepanek 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
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kontsessiooni täita. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 
kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

kontsessiooni täita, nagu see on 
kontsessiooniga hõlmatud varale rajatud 
mereäärsete ettevõtete omanike puhul.
Ainult objektiivne eksklusiivsus saab 
õigustada ettevõtjale kontsessiooni andmist 
ilma avaldamiseta, kui eksklusiivsust ei ole 
tekitanud tulevast kontsessiooni andmise 
menetlust silmas pidades avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija ise ning kui 
ei leidu piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

Or. it

Muudatusettepanek 326
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 327
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed välja jäetud
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ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

„A” ja „B” teenuste põhimõtteline eristamine tuleb hankeõiguses säilitada. Sotsiaal-, 
kultuuri- ja tervishoiuteenused on siseturu mõistes väheolulised või tähtsusetud. Eriliste 
hügieeni- ja keskkonnanõuete tõttu tuleb ka veemajanduse valdkonda käsitleda eraldi. 
Seetõttu tuleks veeteenused käesoleva direktiivi kohaldusalast vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ 
artiklile 17 välja jätta.

Muudatusettepanek 329
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

„B” teenuste eeliskohtlemine tuleb säilitada. Sotsiaal- ja kultuuriteenused on siseturu mõistes 
väheolulised. Üldjuhul on tegemist kohalike teenustega. Et vesi on eluliselt oluline, tuleb 
tegutseda ettevaatlikult ja võtta arvesse keskkonna- ja hügieeniaspekte. Seetõttu tuleks 
veeteenused kontsessioonide direktiivi kohaldusalast vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 
17 välja jätta.
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Muudatusettepanek 331
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole põhjendatud 
piirata riigihankeseaduse täielikku 
kohaldamist teatava teenustegrupiga. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama rea 
teenuste suhtes (nt toitlustus- ja 
veevarustusteenus), mille puhul on 
piiriülese kaubanduse potentsiaal.

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole põhjendatud 
piirata riigihankeseaduse täielikku 
kohaldamist teatava teenustegrupiga. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama rea 
teenuste suhtes, mille puhul on piiriülese 
kaubanduse potentsiaal.

Or. en

Selgitus

Teenuste täpses läbilõikes ei ole veel kokku lepitud ja see on tulevaste läbirääkimiste teema.
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Muudatusettepanek 333
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Nn isikuteenused tuleks käesoleva 
direktiivi täielikust kohaldusalast välja 
jätta, sest neil on piiratud piiriülene 
mõõde (nt sotsiaal-, haridus- ja 
tervishoiuteenused, sh päästeteenistus). 
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu kohaldatakse oluliselt lihtsamat 
korda, mis hõlmab ainult kaht 
läbipaistvusnõuet.

Or. de

Muudatusettepanek 334
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja need teenused, 
millel on piiratud piiriülene mõõde, nimelt 
nn isikuteenused. Selliste teenuste 
osutamise kontekst varieerub liikmesriikide 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
suuresti. Seepärast tuleks nende teenuste 
kontsessioonide jaoks kehtestada lihtsam 
kord. Kohustus avaldada kontsessiooni 
andmise teade selliste kontsessioonide
andmise kohta, mis ületavad piirmäära,
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reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade 
ja kontsessiooni andmise teade kõigi
selliste kontsessioonide puhul, mille 
maksumus vastab käesoleva direktiiviga 
kehtestatud piirmäärale või ületab seda,
on asjakohane viis anda teavet võimalikele 
pakkujatele ärivõimaluste kohta ja kõigile 
huvitatud isikutele sõlmitud lepingute 
arvu ja liigi kohta. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama asjakohased meetmed seoses 
kõnealuste teenuste 
kontsessioonilepingute sõlmimisega, et
tagada läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine, 
võimaldades avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, 
kasutajate kaasatust, neile suuremate 
õiguste andmist ning innovatsiooni.

on asjakohane viis tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane 
jätta käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused –
teatavad sotsiaal-, tervishoiu- ja 
haridusteenused. Selliste teenuste 
osutamise kontekst varieerub 

(21) Seepärast on kehtestatud nende 
teenuste kontsessioonide erikord, milles 
võetakse arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
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liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seepärast tuleks kehtestada nende 
teenuste kontsessioonide erikord, milles 
võetakse arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

Or. de

Muudatusettepanek 336
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
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teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade 
ja kontsessiooni andmise teade kõigi 
selliste kontsessioonide puhul, mille 
maksumus vastab käesoleva direktiiviga 
kehtestatud piirmäärale või ületab seda, on 
asjakohane viis anda teavet võimalikele 
pakkujatele ärivõimaluste kohta ja kõigile 
huvitatud isikutele sõlmitud lepingute 
arvu ja liigi kohta. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama asjakohased meetmed seoses 
kõnealuste teenuste 
kontsessioonilepingute sõlmimisega, et
tagada läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine, 
võimaldades avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi,
kasutajate kaasatust, neile suuremate
õiguste andmist ning innovatsiooni.

teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis tagada läbipaistvuse põhimõtte 
järgimine ja võimaldada 
kontsessiooniandjal võtta arvesse 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et
kontsessiooniandja võib võtta arvesse 
vajadust tagada uuendustegevus ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
protokolli 26 kohaselt kõrge 
kvaliteeditase, ohutus ja taskukohane 
hind, võrdne kohtlemine ning üldise 
juurdepääsu ja kasutajate õiguste
edendamine.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse tekst kooskõlla muudatusettepanekutega, mis tehti raporti
projektis (vahepiirmäärade väljajätmine, mis tähendab seda, et ainus võimalik alles jääv 
piirmäär on 5 miljonit eurot).

Muudatusettepanek 337
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja need teenused, 
millel on piiratud piiriülene mõõde, nimelt 
nn isikuteenused – teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

Or. de
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Muudatusettepanek 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused, ja 
muud piiratud piiriülese mõõtmega 
teenused, nagu teatavad õigus-, hotelli- ja 
toitlustusteenused. Selliste teenuste 
osutamise kontekst varieerub liikmesriikide 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
suuresti. Seepärast tuleks kehtestada nende 
teenuste kontsessioonide erikord, milles 
võetakse arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 



AM\916800ET.doc 83/169 PE496.581v03-00

ET

ning innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Sotsiaal- ja muude teenuste suhtes kohaldatava lihtsama korra kohaldusala tuleb laiendada.

Muudatusettepanek 339
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane 
jätta käesoleva direktiivi täielikust
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused –
teatavad sotsiaal-, tervishoiu- ja 
haridusteenused. Selliste teenuste 
osutamise kontekst varieerub liikmesriikide 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
suuresti. Seepärast tuleks kehtestada nende 
teenuste kontsessioonide erikord, milles 
võetakse arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.

(21) Käesoleva direktiivi reguleerimisalast
jäetakse välja kodanike põhivajadustele 
vastavad üldhuviteenused nagu 
munitsipaalsed veevarustus- ja 
reoveepuhastusteenused, 
jäätmekäitlusteenused ning sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis tagada läbipaistvuse põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada
uuendustegevus, teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, võrdne kohtlemine, naiste 
ja meeste vaheline võrdõiguslikkus, 
minimaalne kliimamõju ning võtta arvesse 
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Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

eri kasutajakategooriate erivajadusi, 
kasutajate kaasatust, neile suuremate 
õiguste andmist ning innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Käesolev direktiiv ei piira 
keskvalitsuste, piirkondlike ega kohalike 
omavalitsuste õigust aluslepingutega 
kooskõlas üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid määratleda. Samuti ei piira see 
keskvalitsuste, piirkondlike ega kohalike 
omavalitsuste õigust kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 14 ja 
lepingule lisatud protokolliga nr 26 üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid 
osutada, tellida ja rahastada. 

Or. fr

Selgitus

Meeldetuletus selle kohta, et keskvalitsustel, piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on õigus 
kooskõlas aluslepingutega üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid määratleda ning üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutada, tellida ja rahastada.

Muudatusettepanek 341
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Arvestades kultuurikonteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige sobivamaks.
Käesoleva direktiivi nõuded ei keela 
liikmesriikidel kohaldada teenuseosutaja 
valikul kvaliteedi erikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette kontsessioonide andmist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes
ilma mingite piirangute või kvootideta
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avaldamise ning vastab
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

(22) Arvestades kultuurikonteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, on 
liikmesriikidel laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige sobivamaks.
Käesoleva direktiivi nõuded ei keela 
liikmesriikidel kohaldada teenuseosutaja 
valikul kvaliteedi erikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette kontsessioonide andmist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab vastavuse läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Arvestades kultuurikonteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige sobivamaks.

(22) Arvestades kultuurikonteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, antakse
liikmesriikidele laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige sobivamaks.
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Käesoleva direktiivi nõuded ei keela 
liikmesriikidel kohaldada teenuseosutaja 
valikul kvaliteedi erikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette kontsessioonide andmist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma mingite piirangute või kvootideta 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avaldamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

Käesoleva direktiivi nõuded ei keela 
liikmesriikidel kohaldada teenuseosutaja 
valikul kvaliteedi erikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette kontsessioonide andmist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma mingite piirangute või kvootideta 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele või 
sõlmides lepingud kõigi ettevõtjatega, kes 
vastavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avaldamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et sotsiaalteenuseid ei tule mitte korraldada ainult 
litsentside või lubade andmise kaudu, vaid neid võib korraldada ka lepingute sõlmimise abil, 
et neid oleks võimalik osutada kõigil ettevõtjatel, kes vastavad varem kindlaks määratud 
tingimustele.

Muudatusettepanek 343
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Arvestades kultuurikonteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige sobivamaks.
Käesoleva direktiivi nõuded ei keela 
liikmesriikidel kohaldada teenuseosutaja 

(22) Arvestades kultuurikonteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, antakse
liikmesriikidele laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige sobivamaks.
Käesoleva direktiivi nõuded ei keela 
liikmesriikidel kohaldada teenuseosutaja 
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valikul kvaliteedi erikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette kontsessioonide andmist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma mingite piirangute või kvootideta 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijate varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avaldamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

valikul kvaliteedi erikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida,
nagu kõikide üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste puhul, kas osutada 
neid teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenuseid viisil, mis ei näe ette 
kontsessioonide andmist, näiteks neid 
teenuseid lihtsalt rahastades või andes ilma 
mingite piirangute või kvootideta litsentsid 
või load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel et selline süsteem 
tagab piisava avaldamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 344
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 14 ja 106 sätestatud üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused on 
sageli tulutoovad teenused, kuid need 
teenivad peamiselt üldhuvi ja seetõttu on 
liikmesriigid kehtestanud nendega seoses 
avalike teenuste erinõuded. Üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused on 
ametivõimude jaoks olulised isegi sel 
juhul, kui turg nende osutamiseks 
piisavalt stiimuleid ei paku. Avaliku 
teenuse nõuete täitmisega võivad 
kaasneda eri- või ainuõigused ja 
spetsiaalne rahastamiskord. Turg ei paku 
ega suuda rahuldaval tasemel pakkuda 
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üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid 
avalikule huvile vastavatel tingimustel, 
nagu hind, objektiivsed kvaliteedinäitajad, 
järjepidevus ja teenuse kättesaadavus, 
nagu on määratlenud vastav liikmesriik. 
Käesolev direktiiv ei puuduta 
liikmesriikide õigust üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid määratleda.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kontsessioonilepingute sõlmimise 
menetlus peaks hõlmama eri etappe, sh 
kontsessiooniteate avaldamist, mille abil 
on kontsessiooniandjal, kes soovib 
kontsessiooni anda, võimalik oma 
kavatsus teatavaks teha, asjast huvitatud 
ettevõtjate taotluse esitamist teatega 
seoses, kandidaatide osalemise tingimuste 
kinnitamist, kandidaatide poolt 
pakkumuse esitamist, kontsessiooniandja 
õigust objektiivsete pakkumuste 
hindamise kriteeriumide alusel pakkujaga 
läbi rääkida, kontsessiooniandja poolse 
otsuse tegemist kontsessionääriga 
kontsessioonilepingu sõlmimise kohta ja 
kontsessiooni andmise teate avaldamist. 
Võimalikud peavad olema ka vaheetapid, 
sh teatavate kanditaatide väljavalimine, 
kellel lubatakse pakkumus esitada, ja 
väljavalitud kanditaatidele pakkumuse 
esitamise ettepaneku saatmine. 
Kontsessiooniandjal peaks olema ka õigus 
pöörduda nende ettevõtjate poole, kes 
kontsessiooniteatele ei vastanud. Peale 
selle peab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõttega 
kooskõlas olema võimalik teatavate 
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etappide järjekorda muuta, sh näiteks 
analüüsida esitatud pakkumusi enne 
valikukriteeriumide täitmise kontrollimist. 
Käesoleva direktiivi sätetest kinni pidades 
tuleks kontsessiooniandjale jätta õigus 
kontsessionääri valimise kord suuresti ise 
kindlaks määrata. Ainult kaks etappi 
peaksid olema kohustuslikud: 
kontsessiooniteate avaldamine menetluse 
alguses, v.a juhul, kui see ei ole direktiivi 
kohaselt kohustuslik, ja kontsessiooni 
andmise teate avaldamine menetluse 
lõpus. Seoses selle õigusega tuleks aga 
tagada läbipaistvus ning kandidaatide ja 
pakkujate võrdne kohtlemine.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 18 (mis puudutab õigusraamistikku, mille kohaselt võib 
etappide järjekorda muuta) selgitus. Kontsessiooniandjal on võimalik menetlust suuresti ise 
korraldada. Selle õiguse kasutamine ei tohi aga vähendada menetluse läbipaistvust ega 
rikkuda kandidaatide/pakkujate mittediskrimineerimise põhimõtet.

Muudatusettepanek 346
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et taotlusi ja pakkumusi saaksid 
esitada kõik huvitatud ettevõtjad, peavad 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad pidama kinni selliste taotluste 
laekumise miinimumtähtajast.

(23) Et taotlusi saaksid esitada kõik 
huvitatud ettevõtjad, peaks 
kontsessiooniandja pidama kinni selliste 
taotluste laekumise miinimumtähtajast.

Or. fr

Muudatusettepanek 347
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Proportsionaalsete, 
mittediskrimineerivate ja õiglaste 
kriteeriumide valimine ja kohaldamine 
ettevõtjate suhtes on äärmiselt oluline 
selleks, et ettevõtjad saaksid kasutada 
kontsessioonidega seotud majanduslikke 
võimalusi. Väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemiseks võib 
olla eriti määrava tähtsusega taotleja 
võimalus toetuda muude üksuste 
suutlikkusele. Seepärast on asjakohane 
ette näha, et valikukriteeriumid oleksid 
seotud üksnes ettevõtjate tehnilise, 
finants- ja majandusliku suutlikkusega, et 
need oleksid kontsessiooniteates kirjas 
ega välistaks ettevõtja sõltuvust teiste 
ettevõtjate suutlikkusest, olenemata 
nendevahelistest juriidilistest suhetest, kui 
kõnealused teised ettevõtjad tõendavad 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale, et nende käsutuses on 
vajalikud ressursid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 348
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Proportsionaalsete, 
mittediskrimineerivate ja õiglaste 
kriteeriumide valimine ja kohaldamine 
ettevõtjate suhtes on äärmiselt oluline 
selleks, et ettevõtjad saaksid kasutada 
kontsessioonidega seotud majanduslikke 
võimalusi. Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate osalemiseks võib olla eriti 

(24) Proportsionaalsete, 
mittediskrimineerivate ja õiglaste 
kriteeriumide valimine ja kohaldamine 
ettevõtjate suhtes on äärmiselt oluline 
selleks, et ettevõtjad saaksid kasutada 
kontsessioonidega seotud majanduslikke 
võimalusi. Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate osalemiseks võib olla eriti 
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määrava tähtsusega taotleja võimalus 
toetuda muude üksuste suutlikkusele.
Seepärast on asjakohane ette näha, et 
valikukriteeriumid oleksid seotud üksnes
ettevõtjate tehnilise, finants- ja 
majandusliku suutlikkusega, et need 
oleksid kontsessiooniteates kirjas ega 
välistaks ettevõtja sõltuvust teiste 
ettevõtjate suutlikkusest, olenemata 
nendevahelistest juriidilistest suhetest, kui 
kõnealused teised ettevõtjad tõendavad 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale, et nende käsutuses on vajalikud 
ressursid.

määrava tähtsusega taotleja võimalus 
toetuda muude üksuste suutlikkusele.
Seepärast on asjakohane ette näha, et 
valikukriteeriumid oleksid seotud 
ettevõtjate tehnilise, finants- ja 
majandusliku suutlikkusega, kuid üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste puhul 
peaks keskkonnastandardite, sotsiaal- ja 
ühtekuuluvussätete, aga ka kõrge 
kvaliteedi, ohutuse ja vastuvõetava hinna, 
võrdse kohtlemise ning üldise 
juurdepääsu ja kasutajate õiguste 
edendamise eesmärkide järgimise 
kohustus olema kontsessiooniteates kirjas
ja kriteeriumid ei tohi välistada ettevõtja 
sõltuvust teiste ettevõtjate suutlikkusest, 
olenemata nendevahelistest juriidilistest 
suhetest, kui kõnealused teised ettevõtjad 
tõendavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale, et nende käsutuses on 
vajalikud ressursid.

Or. fr

Muudatusettepanek 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Proportsionaalsete, 
mittediskrimineerivate ja õiglaste 
kriteeriumide valimine ja kohaldamine 
ettevõtjate suhtes on äärmiselt oluline
selleks, et ettevõtjad saaksid kasutada 
kontsessioonidega seotud majanduslikke 
võimalusi. Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate osalemiseks võib olla eriti 
määrava tähtsusega taotleja võimalus 
toetuda muude üksuste suutlikkusele.
Seepärast on asjakohane ette näha, et 
valikukriteeriumid oleksid seotud üksnes 
ettevõtjate tehnilise, finants- ja 
majandusliku suutlikkusega, et need 

(24) Proportsionaalsete, 
mittediskrimineerivate ja õiglaste 
kriteeriumide valimine on oluline. Väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
osalemiseks võib olla eriti määrava 
tähtsusega taotleja võimalus toetuda muude 
üksuste suutlikkusele. Seepärast on 
asjakohane ette näha, et valikukriteeriumid 
oleksid selgelt määratletud, et need 
oleksid kontsessiooniteates kirjas ega 
välistaks kandidaadi sõltuvust teiste 
ettevõtjate suutlikkusest, olenemata 
nendevahelistest juriidilistest suhetest, kui 
kõnealused teised ettevõtjad tõendavad
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oleksid kontsessiooniteates kirjas ega 
välistaks ettevõtja sõltuvust teiste 
ettevõtjate suutlikkusest, olenemata 
nendevahelistest juriidilistest suhetest, kui 
kõnealused teised ettevõtjad tõendavad
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale, et nende käsutuses on vajalikud 
ressursid.

kontsessiooniandjale, et nende käsutuses 
on vajalikud ressursid.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et tagada läbipaistvus ja võrdne 
kohtlemine, peaksid kontsessiooni 
hindamiskriteeriumid alati vastama mõnele 
üldstandardile. Need tuleks eelnevalt 
avaldada kõigile võimalikele pakkujatele, 
need peaksid olema seotud lepingu 
esemega ja need ei tohiks anda avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijale 
piiramatut valikuvabadust.
Hindamiskriteeriumidega peaks tagatama 
tõhus konkurents ja nendega peaks 
kaasnema nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida. Et 
vastata kõnealustele standarditele, 
parandades samas õiguskindlust, võivad 
liikmesriigid ette näha majanduslikult
kõige soodsama pakkumuse kriteeriumi.

(25) Et tagada läbipaistvus ja võrdne 
kohtlemine, peaksid kontsessiooni 
hindamiskriteeriumid alati vastama mõnele 
üldstandardile. Need tuleks eelnevalt 
avaldada kõigile pakkujatele, need peaksid 
olema seotud lepingu esemega ja need ei 
tohiks anda avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust. Nendega peaks kaasnema
miinimumnõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et tagada läbipaistvus ja võrdne 
kohtlemine, peaksid kontsessiooni 
hindamiskriteeriumid alati vastama mõnele 
üldstandardile. Need tuleks eelnevalt 
avaldada kõigile võimalikele pakkujatele, 
need peaksid olema seotud lepingu 
esemega ja need ei tohiks anda avaliku
sektori või võrgustiku sektori hankijale 
piiramatut valikuvabadust.
Hindamiskriteeriumidega peaks tagatama 
tõhus konkurents ja nendega peaks 
kaasnema nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida. Et 
vastata kõnealustele standarditele, 
parandades samas õiguskindlust, võivad 
liikmesriigid ette näha majanduslikult 
kõige soodsama pakkumuse kriteeriumi.

(25) Et tagada läbipaistvus ja võrdne 
kohtlemine, peaksid kontsessiooni 
hindamiskriteeriumid alati vastama mõnele 
üldstandardile. Need tuleks eelnevalt 
avaldada kõigile võimalikele pakkujatele, 
need peaksid olema otseselt seotud lepingu 
esemega ja need ei tohiks anda avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijale 
piiramatut valikuvabadust.
Hindamiskriteeriumidega peaks tagatama 
tõhus konkurents ja nendega peaks 
kaasnema nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida. Et 
vastata kõnealustele standarditele, 
parandades samas õiguskindlust, võivad 
liikmesriigid ette näha majanduslikult 
kõige soodsama pakkumuse kriteeriumi.

Or. es

Muudatusettepanek 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Tagamaks, et naistel ja meestel on 
tööturule võrdne juurdepääs, tuleks 
kontsessiooniandjale anda õigus 
kehtestada ka soolist võrdõiguslikkust 
toetavad kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 b (uus)



PE496.581v03-00 94/169 AM\916800ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Selleks et kontsessiooni andmisel 
sotsiaalseid kaalutlusi rohkem arvesse 
võtta, tuleks kontsessiooniandjale anda 
õigus lisada pakkumuste hindamise 
kriteeriumide hulka ka töötingimustega 
seotud näitajad. Kõnealuste näitajate 
eesmärk on kaitsta tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervist või soodustada 
lepingut täitma määratud isikute hulka 
kuuluvate ebasoodsas olukorras olevate 
või haavatavatesse rühmadesse kuuluvate 
isikute sotsiaalset lõimimist, sealhulgas 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
(nagu noored, pikaajalised töötud, 
sisserännanud ja puudega inimesed) 
juurdepääsu. Sellisel juhul tuleks 
pakkumuste hindamise kriteeriume 
kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega)[1] ja selliselt, et 
teiste liikmesriikide ettevõtjaid ei 
diskrimineerita ei otseselt ega kaudselt. 
Kontsessiooniandjale tuleks anda ka 
õigus kasutada pakkumuste hindamise 
kriteeriumidena ka asjaomast 
kontsessioonilepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi, kuna see võib mõjutada 
kontsessiooni täitmise kvaliteeti ja seega 
pakkumuse majanduslikku väärtust.
[1] EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad otsustavad sõlmida 
lepingu majanduslikult soodsaima 
pakkumuse teinuga, siis peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
majanduslikud ja kvaliteedikriteeriumid, 
mille alusel otsustatakse, milline 
pakkumus on majanduslikult soodsaim. 
Need kriteeriumid määratakse olenevalt 
kontsessiooni esemest, sest need peavad 
võimaldama hinnata iga pakkumuse 
toimivuse taset tehnilises kirjelduses 
määratletud kontsessiooni eset silmas 
pidades ning mõõta iga pakkumuse hinna 
ja kvaliteedi suhet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 355
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankija koostatud tehniline kirjeldus peab 
võimaldama avada kontsessioonide 
andmise konkurentsile. Selle tulemusena 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel 
põhinevaid pakkumusi Järelikult tuleb 
tehniline kirjeldus koostada nii, et see 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 tehnilise kirjelduse koostamisel 
lähtutakse funktsionaalsetest nõuetest ja 

välja jäetud
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kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, siis peaksid hankijad 
kaaluma ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Tehnilistel kirjeldustel ja 
kontsessiooni andmise kriteeriumidel on 
kontsessiooni andmise protsessis erinevad 
eesmärgid, kuid need kirjeldused ja 
kriteeriumid on oma laadilt sarnased. 
Tehnilises kirjelduses määravad avaliku 
sektori hankijad ja võrgustiku sektori 
hankijad kindlaks osalemise nõuded. 
Tehniliste kirjelduste täitmise võime on 
vajalik tingimus kontsessioonilepingu 
saamisel konkureerimiseks ning seega 
tuleks arvesse võtta vaid tehnilistele 
kirjeldustele vastavaid ehitustöid, asju ja 
teenuseid. Peale selle võimaldavad 
valikukriteeriumid avaliku sektori 
hankijatel ja võrgustiku sektori hankijatel 
võrrelda erinevate kriteeriumide 
kombinatsioonide eeliseid. Iga pakkumust 
tuleks hinnata kõigi kriteeriumide alusel, 
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kuid kõigile valikukriteeriumidele 
vastamine ei ole kontsessioonilepingu 
kandidaadi sobivuseks vajalik tingimus. 
Peale selle peaksid lepingus kirjas olema 
kontsessiooni täitmise tingimused, et oleks 
selge, kuidas seda tuleb täita.

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 358
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses 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 kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata
olelusringi omadustele, nagu näiteks
teatavale tootmisprotsessile, kaasa arvatud 
näiteks sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele 
kaalutlustele, 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 kontsessiooni esemega.
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soodsaima pakkumuse võimalust, võivad 
sellised kriteeriumid olla seotud üksnes 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega. Sellised näitajad 
võivad olla seotud üksnes
tootmisprotsessis osalevate töötajate tervise 
kaitsega või ebasoodsas olukorras olevate 
isikute või riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel on 
vahetu mõju töötajatele nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada kontsessiooni
täitmise kvaliteeti ja seega pakkumuse 
majanduslikku väärtust.

Selleks et võtta kontsessiooni andmisel 
paremini arvesse sotsiaalseid kaalutlusi, 
võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 
soodsaima pakkumuse võimalust, võivad 
sellised kriteeriumid olla seotud üksnes 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega. Sellised näitajad 
võivad olla seotud näiteks
tootmisprotsessis osalevate töötajate tervise 
kaitsega, soolise võrdõiguslikkusega (nt 
võrdne palk, töö- ja eraelu ühildatavus), 
juurdepääsuga kutsekoolitusele, 
kasutajate kaasamise ja nõustamisega, 
taskukohase hinnaga, inimõigustega, 
eetilise kaubandusega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete (nt pikaajaliste töötute, romade, 
rändajate või nooremate ja eakamate 
töötajate) sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Sel juhul peaksid 
kõnealuseid näitajaid hõlmavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
piirduma näitajatega, millel on vahetu 
mõju töötajatele nende töökeskkonnas.
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
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kuna see võib mõjutada kontsessiooni 
täitmise kvaliteeti ja jätkusuutlikkust ja
seega pakkumuse majanduslikku väärtust.
Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
sektori hankijad võivad tehnilistesse 
kirjeldustesse või pakkumuste hindamise 
kriteeriumidesse lisada ka sotsiaalseid 
kaalutlusi seoses otseselt olelusringiga 
seotud sotsiaalsete väliskuludega, milleks 
on näiteks tootmise mõju ümbritsevale 
keskkonnale ja läheduses asuvatele 
kogukondadele. Avaliku sektori hankijad 
ja võrgustiku 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 
õigusnormides või haldussätetes, 
vahekohtu otsustes, kollektiivlepingutes ja 
lepingutes, nagu on sätestatud 
rahvusvahelise tööõiguse sätetes, mida 
kohaldatakse ehitustöö või teenuse 
teostamise või asjade tarnimise kohas; 
need kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises riigis.

Or. de

Muudatusettepanek 359
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile, teenuse osutamise 
viisile või mõnele muule protsessile toote 
või teenuse olelusringi mis tahes järgus, 

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile, teenuse osutamise 
viisile või mõnele muule protsessile toote 
või teenuse olelusringi mis tahes järgus, 
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tingimusel et need on seotud kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 
soodsaima pakkumuse võimalust, võivad 
sellised kriteeriumid olla seotud üksnes 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega. Sellised näitajad 
võivad olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel on 
vahetu mõju töötajatele nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada kontsessiooni 
täitmise kvaliteeti ja seega pakkumuse 
majanduslikku väärtust.

tingimusel et need on seotud kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse
kontsessiooniandjatel lisada pakkumuste 
hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 
soodsaima pakkumuse võimalust, võivad 
sellised kriteeriumid olla seotud üksnes 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega. Sellised näitajad 
võivad olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega, 
töötingimustega, kollektiivlepingutest 
kinnipidamisega või ebasoodsas olukorras 
olevate isikute või riskirühmade liikmete 
sotsiaalse integreerimisega lepingu 
täitmisega hõivatud töötajate hulka, 
sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Sel juhul peaksid 
kõnealuseid näitajaid hõlmavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
piirduma näitajatega, millel on vahetu 
mõju töötajatele nende töökeskkonnas.
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
nõuete järgimisel põhinevates WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada kontsessiooni 
täitmise kvaliteeti ja seega pakkumuse 
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majanduslikku väärtust.

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute väljakuulutamist oluliselt 
lihtsustada ning suurendada 
kontsessioonide andmise menetluse 
tõhusust ja läbipaistvust. Elektrooniliste 
vahendite kasutamine peaks muutuma 
kontsessioonide andmise menetluste 
käigus toimuvas teabevahetuses 
standardiks. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
elektrooniliste vahendite kasutamisel 
miinimumtähtaegu lühendada, kuid 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Sobiva 
funktsionaalsusega elektroonilised info-
ja kommunikatsioonivahendid võivad 
lasta avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijatel ennetada, avastada ja 
parandada hankemenetluse käigus 
tekkivaid vigu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 361
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Eri liikmesriikide avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad võivad olla 

välja jäetud
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huvitatud koostööst ja 
riigikontsessioonide ühisest andmisest, et 
siseturu potentsiaali mastaabisäästu ning 
riski ja kasu jagamise abil maksimaalselt 
ära kasutada, eelkõige innovatiivsete 
projektide puhul, mis on seotud suurema 
riskiga, kui ühel avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijal oleks mõistlik 
kanda. Seepärast tuleks sätestada 
piiriüleste ühiskontsessioonide andmise 
uued eeskirjad, millega nähakse ette 
kohaldatav õigus ja mis lihtsustavad 
piiriülest ühiselt kontsessiooni andmist. 
Lisaks võivad eri liikmesriikide avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
luua ühiseid juriidilisi isikuid vastavalt 
siseriiklikule või liidu õigusele. Selliste 
ühiskontsessioonide andmiseks tuleks 
kehtestada erieeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkonnas nii siseriiklikul kui ka ELi 
tasandil kehtivaid õigusnorme ja 
kollektiivlepinguid kohaldatakse 
kontsessiooni täitmise kestel tingimusel, et 
sellised eeskirjad ja nende kohaldamine 
on kooskõlas liidu õigusega. Piiriüleste 
olukordade suhtes, kui ühe liikmesriigi 
töötajad osutavad lepingu alusel teenuseid 
teises liikmesriigis, kehtivad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega)11 sätestatud 
miinimumtingimused, mida vastuvõttev 
liikmesriik peab lähetatud töötajate suhtes 

(32) Kontsessiooni täitmise kestel 
kohaldatakse töötingimuste ja tööohutuse 
valdkonnas nii siseriiklikul kui ka ELi 
tasandil kehtivaid õigusnorme ja 
kollektiivlepinguid. Piiriüleste olukordade 
suhtes, kui ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad lepingu alusel teenuseid teises 
liikmesriigis, kohaldatakse vastuvõtva 
riigi seaduseid, määruseid ja 
kollektiivlepinguid.
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täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, 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 liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori 
ja võrgustiku sektori hankijatel olla 
võimalus jätta kõrvale taotlejad või 
pakkujad liidu või siseriikliku seaduse 
tõsise rikkumise eest, et kaitsta 
aluslepingus sätestatuga sarnaseid avalikke 
huve, või kui ettevõtja puhul on sama 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijaga varem sõlmitud 
kontsessioonilepingu või -lepingute 
täitmisel ilmnenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Peale 
selle võiks kontsessiooniandjatel olla 
võimalus jätta kõrvale taotlejad või 
pakkujad liidu või siseriikliku seaduse 
tõsise rikkumise eest, et kaitsta 
aluslepingus sätestatuga sarnaseid avalikke 
huve, või kui ettevõtja puhul on sama 
kontsessiooniandjaga varem sõlmitud 
kontsessioonilepingu või -lepingute 
täitmisel ilmnenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi, või kui ettevõtja või selle 
emaettevõtja asub kolmandas riigis, mis 
kontsessioonilepingute sõlmimisel 
kohaldab piiravaid meetmeid Euroopa 
Liidus asuvate ettevõtjate vastu, kui need 
meetmed põhjustavad Euroopa Liidus 
asuvate ettevõtjate tõsist ja püsivat 
diskrimineerimist.

Or. fr

Selgitus

Vastastikkuse põhimõtte kohaldamine kontsessioonilepingute sõlmimise kontekstis. ELi 
liikmesriigis kontsessiooni andmise menetluses osalev ettevõtja võidakse menetlusest kõrvale 
jätta, kui see ettevõtja asub riigis, mis kontsessioonilepingute andmisel kohaldab meetmeid 
oma turu sulgemiseks Euroopa ettevõtjate eest.
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Muudatusettepanek 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, 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 liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori 
ja võrgustiku sektori hankijatel olla 
võimalus jätta kõrvale taotlejad või 
pakkujad liidu või siseriikliku seaduse 
tõsise rikkumise eest, et kaitsta 
aluslepingus sätestatuga sarnaseid avalikke 
huve, või kui ettevõtja puhul on sama
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijaga varem sõlmitud 
kontsessioonilepingu või -lepingute 
täitmisel ilmnenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses, rahapesus ja maksude
ning sotsiaalkindlustusmaksete tasumata
jätmises. Peale selle võiks
kontsessiooniandjatel olla võimalus jätta 
kõrvale taotlejad või pakkujad sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse, liidu või 
siseriikliku seaduse tõsise rikkumise eest, 
et kaitsta aluslepingus sätestatuga sarnaseid 
avalikke huve, või kui ettevõtja puhul on 
sama kontsessiooniandjaga varem 
sõlmitud kontsessioonilepingu või -
lepingute täitmisel ilmnenud 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, 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 

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, 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 
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menetlusest kõrvale jätmisega liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel olla võimalus 
jätta kõrvale taotlejad või pakkujad liidu 
või siseriikliku seaduse tõsise rikkumise 
eest, et kaitsta aluslepingus sätestatuga 
sarnaseid avalikke huve, või kui ettevõtja 
puhul on sama avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijaga varem 
sõlmitud kontsessioonilepingu või -
lepingute täitmisel ilmnenud 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

menetlusest kõrvale jätmisega liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel olla võimalus 
jätta kõrvale taotlejad või pakkujad liidu 
või siseriikliku seaduse tõsise rikkumise 
eest, et kaitsta aluslepingus sätestatuga 
sarnaseid avalikke huve, kui niisugune 
rikkumine on kohtu poolt tuvastatud, või 
kui ettevõtja puhul on varem sõlmitud 
kontsessioonilepingu või -lepingute 
täitmisel ilmnenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) On vaja selgitada tingimusi, mille 
puhul kontsessiooni muutmine selle 
täitmise ajal nõuab uue kontsessiooni 
andmist, võttes arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikat.
Kontsessiooni andmise uut menetlust on 
vaja esmase kontsessiooni olulise 
muutmise korral, tõendades osaliste 
kavatsust uuesti läbi arutada kõnealuse 
kontsessiooni olulised tingimused.
Eelkõige tuleb seda teha juhul, kui 
muudetud tingimused oleksid menetluse 
tulemusi mõjutanud, kui need oleksid 
esialgse menetluse ajal kehtinud.
Kontsessiooni kehtivusaja erakorraline ja 
ajutine pikendamine, mille eesmärk on 
rangelt tagada teenuse osutamise jätkumine 
kuni uue kontsessiooni andmiseni, ei peaks 
tavaliselt kvalifitseeruma algse 
kontsessiooni olulise muutmisena.

(34) On vaja selgitada tingimusi, mille 
puhul kontsessiooni muutmine selle 
täitmise ajal nõuab uue kontsessiooni 
andmist, võttes arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikat. Mis tahes 
kehtivat kontsessioonilepingut võib muuta 
lisalepinguga, vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele. Seevastu kontsessiooni 
andmise uut menetlust on vaja esmase 
kontsessiooni olulise muutmise korral, 
tõendades osaliste kavatsust uuesti läbi 
arutada kõnealuse kontsessiooni olulised 
tingimused. Eelkõige tuleb seda teha juhul, 
kui muudetud tingimused oleksid 
menetluse tulemusi mõjutanud, kui need 
oleksid esialgse menetluse ajal kehtinud.
Kontsessiooni kehtivusaja erakorraline ja 
ajutine pikendamine, mille eesmärk on 
rangelt tagada teenuse osutamise jätkumine 
kuni uue kontsessiooni andmiseni, ei peaks 
tavaliselt kvalifitseeruma algse 
kontsessiooni olulise muutmisena.
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Or. fr

Selgitus

Selgitus raportööri muudatusettepaneku 18 kohta, mis puudutab õigusraamistikku, milles 
lepinguid võib muuta (kooskõla läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetega).

Muudatusettepanek 367
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) On vaja selgitada tingimusi, mille 
puhul kontsessiooni muutmine selle 
täitmise ajal nõuab uue kontsessiooni 
andmist, võttes arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikat.
Kontsessiooni andmise uut menetlust on 
vaja esmase kontsessiooni olulise 
muutmise korral, tõendades osaliste 
kavatsust uuesti läbi arutada kõnealuse 
kontsessiooni olulised tingimused.
Eelkõige tuleb seda teha juhul, kui 
muudetud tingimused oleksid menetluse 
tulemusi mõjutanud, kui need oleksid 
esialgse menetluse ajal kehtinud. 
Kontsessiooni kehtivusaja erakorraline ja 
ajutine pikendamine, mille eesmärk on 
rangelt tagada teenuse osutamise 
jätkumine kuni uue kontsessiooni 
andmiseni, ei peaks tavaliselt 
kvalifitseeruma algse kontsessiooni 
olulise muutmisena.

(34) On vaja selgitada tingimusi, mille 
puhul kontsessiooni muutmine selle 
täitmise ajal nõuab uue kontsessiooni 
andmist, võttes arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikat. Mis tahes 
kehtivat kontsessioonilepingut võib muuta 
lisalepinguga. Seevastu kontsessiooni 
andmise uut menetlust on vaja esmase 
kontsessiooni olulise muutmise korral, 
tõendades osaliste kavatsust uuesti läbi 
arutada kõnealuse kontsessiooni olulised 
tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34



AM\916800ET.doc 107/169 PE496.581v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) On vaja selgitada tingimusi, mille 
puhul kontsessiooni muutmine selle 
täitmise ajal nõuab uue kontsessiooni 
andmist, võttes arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikat.
Kontsessiooni andmise uut menetlust on 
vaja esmase kontsessiooni olulise 
muutmise korral, tõendades osaliste 
kavatsust uuesti läbi arutada kõnealuse 
kontsessiooni olulised tingimused.
Eelkõige tuleb seda teha juhul, kui 
muudetud tingimused oleksid menetluse 
tulemusi mõjutanud, kui need oleksid 
esialgse menetluse ajal kehtinud.
Kontsessiooni kehtivusaja erakorraline ja 
ajutine pikendamine, mille eesmärk on 
rangelt tagada teenuse osutamise jätkumine 
kuni uue kontsessiooni andmiseni, ei peaks 
tavaliselt kvalifitseeruma algse 
kontsessiooni olulise muutmisena.

(34) On vaja selgitada tingimusi, mille 
puhul kontsessiooni muutmine selle 
täitmise ajal nõuab uue kontsessiooni 
andmist, võttes arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu asjaomast kohtupraktikat. Mis tahes 
kehtivat kontsessioonilepingut võib muuta 
lisalepinguga. Seevastu kontsessiooni 
andmise uut menetlust on vaja esmase 
kontsessiooni olulise muutmise korral, 
tõendades osaliste kavatsust uuesti läbi 
arutada kõnealuse kontsessiooni olulised 
tingimused. Eelkõige tuleb seda teha juhul, 
kui muudetud tingimused oleksid 
menetluse tulemusi mõjutanud, kui need 
oleksid esialgse menetluse ajal kehtinud.
Kontsessiooni kehtivusaja erakorraline ja 
ajutine pikendamine, mille eesmärk on 
rangelt tagada teenuse osutamise jätkumine 
kuni uue kontsessiooni andmiseni, ei peaks 
tavaliselt kvalifitseeruma algse 
kontsessiooni olulise muutmisena. Kui 
leping on jõudnud kehtivusaja lõpuni, 
hoiduvad kontsessiooniandja ja 
kontsessionäär selle pikendamisest 
investeeringute jaoks, mis ei ole 
kontsessiooni täitmiseks olulised ning 
mida rakendataks üksnes kehtivusaja 
pikendamise eesmärgil. 

Or. fr

Selgitus

Kohandab teksti muudatusettepanekuga artiklile 42.

Muudatusettepanek 369
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Kuna kontsessioonid on sageli 
pikaajalised lepingud, tuleb iga kord, kui 
hinnatakse kontsessiooni väärtust, 
asjakohaseid kvantitatiivseid andmeid 
uuendada. Nii on õiguslik aspekt 
kooskõlas kontsessioonilepingu 
majandusliku ja rahalise reaalsusega. 

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele.

Muudatusettepanek 370
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Avaliku sektori hankijaid ja 
võrgustiku sektori hankijaid võivad 
mõjutada välised asjaolud, mida nad 
kontsessiooni sõlmimise ajal ei osanud ette 
näha. Sellisel juhul on vaja teatavat 
paindlikkust, mis võimaldaks kontsessiooni 
selliste asjaoludega kohandada ilma uue 
kontsessiooni sõlmimise menetluseta.
Asjaolude all, mida hoolas avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija ei saanud 
ette näha, mõistetakse asjaolusid, mida ei 
saanud hoolimata esialgse kontsessiooni 
andmisele eelnenud põhjalikust 
ettevalmistustööst ette näha, võttes arvesse 
olemasolevaid vahendeid, konkreetse 
projekti olemust ja omadusi, vastava 
valdkonna häid tavasid ning vajadust 
tagada mõistlik tasakaal lepingu 
sõlmimisele kulunud ressursside ja 
lepingu hinnangulise maksumuse vahel. 
Selle all ei mõisteta siiski olukorda, kus 

(35) Kontsessiooniandjaid võivad 
mõjutada välised asjaolud, mida nad 
kontsessiooni sõlmimise ajal ei osanud ette 
näha. Sellisel juhul on vaja teatavat 
paindlikkust, mis võimaldaks kontsessiooni 
selliste asjaoludega kohandada ilma uue 
kontsessiooni sõlmimise menetluseta.
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lepingu muutmise tulemusena muutub 
kogu hanke olemus − kui näiteks hanke 
esemeks olevad ehitustööd, asjad või 
teenused asendatakse millegi muuga või 
hanke liiki oluliselt muudetakse −, sest 
sellisel juhul võib eeldada hüpoteetilist 
mõju esialgse hankemenetluse 
tulemusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 371
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega ei tohiks 
kontsessiooni uuesti välja kuulutamata 
asendada edukat pakkujat teise ettevõtjaga. 
Edukas pakkuja, kes täidab kontsessiooni, 
võib kontsessiooni täitmise ajal siiski teha 
struktuurimuudatusi, nt struktuuri puhtalt 
sisemise ümberkorraldamise, ühinemiste ja 
ülevõtmiste või maksevõimetusmenetluse 
tulemusel, või teda võib asendada kõigile 
pakkujatele teadaolevate lepingutingimuste 
alusel ja kooskõlas võrdse kohtlemise 
läbipaistvuse nõuetega. Selliste 
struktuurimuudatuste puhul ei peaks 
automaatselt nõudma uusi kontsessiooni 
andmise menetlusi kõigi asjaomase 
äriühingu täidetavate kontsessioonide 
suhtes.

(36) Kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega ei tohiks 
kontsessiooni uuesti välja kuulutamata 
asendada edukat pakkujat teise ettevõtjaga. 
Edukas pakkuja, kes täidab kontsessiooni, 
võib kontsessiooni täitmise ajal siiski teha 
struktuurimuudatusi, nt struktuuri puhtalt 
sisemise ümberkorraldamise, ühinemiste ja 
ülevõtmiste või maksevõimetusmenetluse 
tulemusel, või teda võib asendada kõigile 
pakkujatele teadaolevate lepingutingimuste 
alusel ja kooskõlas võrdse kohtlemise 
läbipaistvuse nõuetega. Selliste 
struktuurimuudatuste puhul ei peaks 
nõudma uusi kontsessiooni andmise 
menetlusi kõigi asjaomase äriühingu 
täidetavate kontsessioonide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega ei tohiks 
kontsessiooni uuesti välja kuulutamata 
asendada edukat pakkujat teise ettevõtjaga.
Edukas pakkuja, kes täidab kontsessiooni, 
võib kontsessiooni täitmise ajal siiski teha 
struktuurimuudatusi, nt struktuuri puhtalt 
sisemise ümberkorraldamise, ühinemiste 
ja ülevõtmiste või 
maksevõimetusmenetluse tulemusel, või 
teda võib asendada kõigile pakkujatele 
teadaolevate lepingutingimuste alusel ja 
kooskõlas võrdse kohtlemise läbipaistvuse 
nõuetega. Selliste struktuurimuudatuste 
puhul ei peaks automaatselt nõudma uusi 
kontsessiooni andmise menetlusi kõigi 
asjaomase äriühingu täidetavate 
kontsessioonide suhtes.

(36) Kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega ei tohiks 
kontsessiooni uuesti välja kuulutamata 
asendada edukat pakkujat teise ettevõtjaga.
Edukas pakkuja, kes täidab kontsessiooni, 
võib kontsessiooni täitmise ajal siiski teha 
struktuurimuudatusi või teda võib asendada 
kõigile pakkujatele teadaolevate 
lepingutingimuste alusel ja kooskõlas 
võrdse kohtlemise läbipaistvuse nõuetega. 
Selliste struktuurimuudatuste puhul ei 
peaks automaatselt nõudma uusi 
kontsessiooni andmise menetlusi kõigi 
asjaomase äriühingu täidetavate 
kontsessioonide suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 373
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikaga tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada kontsessioonidele, 
mis antakse pärast direktiivi jõustumist.

Or. it

Muudatusettepanek 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kiirete tehniliste ja majanduslike 
muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
aluslepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
seoses käesoleva direktiivi vähem oluliste 
osadega. Elektrooniliste vastuvõtuseadmete 
tehnilisi üksikasju ja omadusi tuleb 
ajakohastada, võttes arvesse tehnoloogia 
arengut ning haldusvajadusi; samuti tuleb 
anda komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks teatud elektroonilise 
teabevahetuse tehnoloogilised standardid, 
et tagada tehniliste vormingute, protsesside 
ja sõnumite koostalitlusvõime 
kontsessioonide andmise menetlustes, 
mille läbiviimiseks kasutatakse 
elektroonilisi sidevahendeid, võttes arvesse 
tehnoloogia arengut ning haldusvajadusi. 
Veel tuleks kiiresti kohandada olelusringi 
kulude arvutamise ühiste meetodite 
kehtestamiseks vastu võetud Euroopa Liidu 
õigusaktide loetelu, võttes arvesse 
sektoripõhiselt võetud meetmeid. Nende 
vajaduste rahuldamiseks tuleb anda 
komisjonile volitused ajakohastada 
olelusringi kulude arvutamise meetodeid 
käsitlevate õigusaktide loetelu.

(38) Kiirete tehniliste ja majanduslike 
muutuste arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
aluslepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
seoses käesoleva direktiivi vähem oluliste 
osadega. Elektrooniliste vastuvõtuseadmete 
tehnilisi üksikasju ja omadusi tuleb 
ajakohastada, võttes arvesse tehnoloogia 
arengut ning haldusvajadusi; samuti tuleb 
anda komisjonile volitused muuta 
kohustuslikuks teatud elektroonilise 
teabevahetuse tehnoloogilised standardid, 
näiteks ehitustööde kontsessioonide 
pakkumusel teabe esitamine 
kolmemõõtmelisel digitaalkujul, et tagada 
tehniliste vormingute, protsesside ja 
sõnumite koostalitlusvõime 
kontsessioonide andmise menetlustes, 
mille läbiviimiseks kasutatakse 
elektroonilisi sidevahendeid, võttes arvesse 
tehnoloogia arengut ning haldusvajadusi. 
Veel tuleks kiiresti kohandada olelusringi 
kulude arvutamise ühiste meetodite 
kehtestamiseks vastu võetud Euroopa Liidu 
õigusaktide loetelu, võttes arvesse 
sektoripõhiselt võetud meetmeid. Nende 
vajaduste rahuldamiseks tuleb anda 
komisjonile volitused ajakohastada 
olelusringi kulude arvutamise meetodeid 
käsitlevate õigusaktide loetelu.

Or. en

Selgitus

Teabe esitamine kolmemõõtmelisel digitaalkujul on vajalik vahend, mis võimaldab avaliku 
sektori hankijal parandada otsustamist ehitustööde kontsessioonide kavandamise, 
täideviimise ja tulemuse toimimise protsessis, eriti II lisas kirjeldatud tegevuse puhul. Mitu 
liikmesriiki nõuavad juba praegu, et pakkujad esitaksid teabe koostalitusvõimelisel 
kolmemõõtmelisel digitaalkujul.
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Muudatusettepanek 375
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Taotlejatele ja pakkujatele 
kontsessioonide andmise menetluse 
käigus piisava kohtuliku kaitse 
tagamiseks ning käesoleva direktiivi sätete 
ja ELi toimimise lepingu põhimõtete 
jõustamiseks tuleks nõukogu direktiivi 
89/665/EMÜ riiklike tarne- ja 
ehitustöölepingute sõlmimise 
läbivaatamise korra kohaldamisega 
seotud õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta ning nõukogu 
direktiivi 92/13/EMÜ veevarustus-, 
energeetika-, transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektoris tegutsevate 
üksuste hankemenetlusi käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohaldamisega 
seotud õigusnormide kooskõlastamise 
kohta13 kohaldada nii avaliku sektori kui 
ka võrgustiku sektori hankijate antavate 
teenuste ja ehitustööde kontsessioonide 
suhtes. Seepärast tuleks direktiive 
89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ vastavalt 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Taotlejatele ja pakkujatele 
kontsessioonide andmise menetluse 
käigus piisava kohtuliku kaitse 
tagamiseks ning käesoleva direktiivi sätete 

välja jäetud
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ja ELi toimimise lepingu põhimõtete 
jõustamiseks tuleks nõukogu direktiivi 
89/665/EMÜ riiklike tarne- ja 
ehitustöölepingute sõlmimise 
läbivaatamise korra kohaldamisega 
seotud õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta ning nõukogu 
direktiivi 92/13/EMÜ veevarustus-, 
energeetika-, transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektoris tegutsevate 
üksuste hankemenetlusi käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohaldamisega 
seotud õigusnormide kooskõlastamise 
kohta13 kohaldada nii avaliku sektori kui 
ka võrgustiku sektori hankijate antavate 
teenuste ja ehitustööde kontsessioonide 
suhtes. Seepärast tuleks direktiive 
89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ vastavalt 
muuta.

Or. de

Selgitus

Heastamisvahendite direktiivide 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ kohaldamine ei oleks nii 
keerukate lepingute nagu kontsessioonide puhul proportsionaalne. Liikmesriikidele antavad 
suunised peaksid põhinema Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikal, kes oma otsuses kohtuasjas 
C-324/98 kohustas liikmesriike võimaldama kontrollida vaid hankemenetluste erapooletust.

Muudatusettepanek 377
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Taotlejatele ja pakkujatele 
kontsessioonide andmise menetluse 
käigus piisava kohtuliku kaitse 
tagamiseks ning käesoleva direktiivi sätete 
ja ELi toimimise lepingu põhimõtete 
jõustamiseks tuleks nõukogu direktiivi 
89/665/EMÜ riiklike tarne- ja 
ehitustöölepingute sõlmimise 
läbivaatamise korra kohaldamisega 

välja jäetud
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seotud õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta ning nõukogu 
direktiivi 92/13/EMÜ veevarustus-, 
energeetika-, transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektoris tegutsevate 
üksuste hankemenetlusi käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohaldamisega 
seotud õigusnormide kooskõlastamise 
kohta13 kohaldada nii avaliku sektori kui 
ka võrgustiku sektori hankijate antavate 
teenuste ja ehitustööde kontsessioonide 
suhtes. Seepärast tuleks direktiive 
89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ vastavalt 
muuta.

Or. de

Muudatusettepanek 378
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Riigihanke-eeskirju käsitlevate liidu 
õigusaktidega on ette nähtud, et 
liikmesriigid kontrollivad pidevalt ja 
süstemaatiliselt kõnealuste eeskirjade 
rakendamist ja toimimist, et tagada liidu 
õigusaktide tõhus ja ühetaoline 
kohaldamine. Seega peaksid liikmesriigid 
määrama üheainsa ametiasutuse 
riigihankepoliitika jälgimiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks; sellel 
asutusel võivad olla samad kohustused 
seoses kontsessioonidega. Ühel 
kõikehõlmavate ülesannetega asutus 
peaks tagama ülevaate peamistest 
rakendamisega seotud raskustest ning 
struktuursemate probleemide korral oskab 
ta soovitada asjakohaseid 
parandusmeetmeid. Kõnealune asutus 
võib ka anda kohest tagasisidet poliitika 
toimimise ning siseriiklike õigusaktide ja 
tavade võimalike puuduste kohta ning 

välja jäetud
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aidata leida kiireid lahendusi ja 
parandada kontsessioonide andmise 
menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide pädevust anda lube avalik-
õiguslikule ringhäälingule ning 
määratleda ja korraldada seda tegevust 
kooskõlas aluslepingutele lisatud 
protokollile nr 29 liikmesriikide avalik-
õigusliku ringhäälingu kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 380
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
eeskirjad avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijate menetluste kohta selliste 
kontsessioonide andmiseks, mille 
hinnanguline maksumus ületab artiklis 5 
sätestatud piirmäärasid.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
eeskirjad avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijate menetluste kohta selliste 
kontsessioonide andmiseks, mille 
hinnanguline maksumus ületab artiklis 5 
sätestatud piirmäärasid, ühe poolt 
järgmistest:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ehitustööde või teenuste, sealhulgas 
kontsessiooni esemega seotud asjade 
hankimise suhtes ettevõtjalt, kelle on 
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valinud üks järgmistest:
a) avaliku sektori hankijad, kui ehitustööd 
või teenused, sealhulgas seotud asjad, 
teenivad avalikke huve;

a) avaliku sektori hankijad;

b) võrgustiku sektori hankijad, kui 
ehitustööd või teenused, sealhulgas 
nendega seotud asjad, on ette nähtud ühe 
III lisas osutatud tegevuse sooritamiseks.

b) võrgustiku sektori hankijad, kui 
ehitustööd või teenused on ette nähtud ühe 
III lisas osutatud tegevuse sooritamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Liisa Jaakonsaari

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas direktiivis tunnustatakse 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijate vaba otsustamise põhimõtet 
kooskõlas aluslepingutega. Viimastel on 
vabadus otsustada, kuidas kõige paremini 
pakkuda, korraldada ja juhtida tööde 
teostamist ja teenuste osutamist, mille eest 
nad vastutavad, kooskõlas 
õigusnormidega ja viisil, mida nad peavad 
kõige tõhusamaks, et tagada avalike 
teenuste kõrge kvaliteet, ohutus ja 
vastuvõetav hind, võrdne kohtlemine ja 
üldine juurdepääs ning kasutajate õiguste 
edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Marc Tarabella

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

1 a. Käesoleva direktiiviga ei piirata kõigi 
tasandite ametiasutuste õigust otsustada, 
kuidas ja millises ulatuses nad ise 
avalikke ülesandeid täita tahavad. 
Ametiasutused võivad täita avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma kohustuseta kaasata 
väliseid ettevõtjaid. Nad võivad seda teha 
koostöös muude ametiasutustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 383
Liisa Jaakonsaari

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kontsessioonilepingute üksikasjad, 
kaasa arvatud need, mis puudutavad 
operatsiooniriski ja edasiste maksete 
üleminekut kontsessiooniandjalt 
ettevõtjale, avalikustatakse, et kõik võiksid 
nendega tutvuda. 
Avaldatakse ka kõik lepingu hilisemad 
muudatused.
Liikmesriigid tagavad, et kontsessioonide 
täitmise regulaarse hindamise tulemused 
avaldatakse.
Liikmesriigid tagavad, et avalike teenuste 
kontsessioonilepingutele kehtivad samad 
läbipaistvuse ja riigikontrolli nõuded 
nagu avaliku sektori teenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaliku sektori hankijad, kui ehitustööd 
või teenused, sealhulgas seotud asjad, 
teenivad avalikke huve;

a) avaliku sektori hankijad;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub eeldusest, et arvestades kontsessioonilepingu struktuuri, mille 
kohaselt tööde ja teenustega seotud operatsioonirisk läheb üle kontsessionäärile, on ülimalt 
ebatõenäoline, et avaliku sektori hankijad sõlmiksid kontsessioonilepinguid tööde, teenuste 
või tarnete osas, mis ei ole otseselt või kaudselt mõeldud avalikuks otstarbeks (või ei teeni 
avalikkuse huve).

Muudatusettepanek 385
Werner Kuhn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi ei kohaldata, kui avaliku 
sektori hankija täidab avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades või koostöös teiste avaliku 
sektori hankijatega.

Or. de

Muudatusettepanek 386
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
töösuhetele kohaldatavaid tingimusi, 
sealhulgas keskkonnakaitse, tervishoiu ja 
tööohutuse, tööõiguse ja 
sotsiaalvaldkonna seadused, eeskirjad ja 
standardid, mis on määratud kindlaks 
liidu ja siseriikliku õigusega ning 
kollektiivlepingutega, mida ehitustööde 
teostamise, teenuste osutamise ja asjade 
tarnimise suhtes kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv on kontsessioonide 
andmise eeskiri. Seega ei kohaldata 
kontsessioonidele käesoleva direktiivi 
mõistes ei riigihankelepinguid käsitlevat 
direktiivi ega ka direktiivi, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hankeid.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi kohaldamise 
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suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 36, 51, 52, 62 
ja 346.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on osa paketist, mille eesmärk on tagada, et ei tekiks kattumist 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 2009/81/EÜ (millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise kord) ning vastavate aluslepingu artiklite vahel.

Muudatusettepanek 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas direktiivis sätestatud 
tingimusi kohaldatakse üksnes artikli 1 
lõikes 1 osutatud menetlustele, mida 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad kontsessioone sõlmides järgivad. 
Riigihankelepinguid käsitlevat direktiivi 
ega ka direktiivi, milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid, 
lõikes 1 osutatud kontsessioonidele ei 
kohaldata, isegi mitte vastavas vormis.

Or. de

Selgitus

Kontsessioonide andmise direktiiv peaks sisaldama lõplikke eeskirju. Ei tohiks olla 
kohaldamist tulenevalt riigihankelepinguid käsitlevast direktiivist või direktiivist, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid.

Muudatusettepanek 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi ei kohaldata, kui avaliku 
sektori hankija täidab avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades või koostöös teiste avaliku 
sektori hankijatega.

Or. de

Selgitus

Sõnastus on võetud Euroopa Kohtu kohtupraktikast seoses kohtuasjadega C-324/07 (Coditel 
Brabant, lõiked 48 ja 49) ning C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, lõige 45).

Muudatusettepanek 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta mis tahes 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada, 
kas nad täidavad avalikke töid või 
teenuseid ise, oma sisevahendeid 
kasutades, ilma sunduseta anda 
kontsessioone välistele ettevõtjatele. Neid 
ülesandeid võib täita koostöös teiste 
avaliku sektori hankijatega.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
aktide või lepingute suhtes, millega riik 
või ametiasutus või võrgustiku sektori 
hankija annab ettevõtjale õiguse kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, kui riik või ametiasutus või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab: 
a) üldised tingimused teatud 
majandustegevuseks, ilma et temast saaks 
ettevõtja poolt pakutavate konkreetsete 
tööde või teenuste saaja, või
b) tingimused teatud avaliku ala või 
avalike vahendite kasutamiseks, nt maa 
rendilepingud. Seejuures on tähtsusetu, et 
avaliku maa või ala kasutamisel võidakse 
teostada töid selle ala arendamiseks või 
infrastruktuuri loomiseks, senikaua kui 
ettevõtja majandustegevus on nende 
töödega võrreldes esikohal.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi põhjendusega 6 jäetakse selle kohaldamisalast välja niisugused riigi või 
ametiasutuste ja ettevõtete vahel sõlmitud lepingud, mis võimaldavad viimastel lihtsalt 
tegelda majandustegevusega teatud kindlaksmääratud tingimustel või võimaldavad neil 
kasutada avalikku maad või ala. See on levinud paljudes Euroopa sadamates, kus sadama 
käitajate kasutatav maa ja infrastruktuurid kuuluvad riigile, ning turismi- ja puhkealaste 
merenduskontsessioonide puhul. 

Muudatusettepanek 393
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
nende kontsessioonide suhtes, mis antakse 
pärast selle jõustumist.
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Or. it

Muudatusettepanek 394
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta: 
(a) 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 siseriiklikele õigusaktidele. 
Samuti ei mõjuta käesolev direktiiv 
sotsiaalkindlustust käsitlevaid 
liikmesriikide õigusakte;
(b) 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;
(c) 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 395
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide poolt määratletud üldist 
majandushuvi pakkuvatele teenustele, 
samuti ei mõjuta direktiiv neid kaudselt. 
Käesoleva direktiivi sätted säilitavad alati 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
rolli, eeskätt sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 14 ja protokollile 26 on ülimalt tähtis 
säilitada täielikult üldist huvi pakkuvad teenused, sh teenusepakkujate õiguslik staatus 
(avalik-õiguslik või eraõiguslik), nende rahastamine, ülesanded ja planeering. Üldist 
(majanduslikku) huvi pakkuvad teenused tuleks käesolevast direktiivist täiesti välja jätta ja 
see ei tohiks neid kuidagi mõjutada.

Muudatusettepanek 396
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Ametiasutuste vaba otsustamise põhimõte
Käesolevas direktiivis tunnustatakse 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijate vaba otsustamise põhimõtet 
kooskõlas aluslepingutega. Neil on 
vabadus otsustada, kuidas kõige paremini 
pakkuda, korraldada ja juhtida tööde 
teostamist ja teenuste osutamist, mille eest 
nad vastutavad, kooskõlas 
õigusnormidega ja viisil, mida nad peavad 
kõige tõhusamaks, et tagada avalike 
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teenuste kõrge kvaliteet, ohutus ja 
vastuvõetav hind, võrdne kohtlemine ja 
üldine juurdepääs ning kasutajate õiguste 
edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Ametiasutuste vaba otsustamise põhimõte
Käesolevas direktiivis tunnustatakse 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijate vaba otsustamise põhimõtet 
vastavalt liidu õiguses ja kehtivates 
riiklikes õigusaktides ette nähtud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Neil on õigus 
vabalt valida tööde läbiviimiseks või 
teenuste osutamiseks sobiv korraldusviis, 
samuti otsustada, kas nad soovivad 
teostada töid ja pakkuda teenuseid 
käesoleva direktiivi tähenduses otse või 
väliste pakkujate kaudu, kooskõlas 
vastavas liikmesriigis kehtiva korraga. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada asjaolu, et direktiiviga ei sekkuta ametiasutuste 
haldusvabaduse põhimõttesse ega kehtestata mingeid eeskirju liikmesriikidele või nende 
asutustele selle kohta, kas teenust peaks pakkuma riik või välised pakkujad. Kõnealust 
põhimõtet kohaldatakse eelkõige tundlike valdkondade suhtes, mis on seotud üldhuviteenuste 
või üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakkumisega.

Muudatusettepanek 398
Pier Antonio Panzeri
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Ametiasutuste vaba otsustamise põhimõte
1. Käesolevas direktiivis tunnustatakse 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijate vaba otsustamise põhimõtet 
kooskõlas ELi aluslepingutega. Neil on 
vabadus otsustada, kuidas kõige paremini 
pakkuda, korraldada ja juhtida tööde 
teostamist ja teenuste osutamist, mille eest 
nad vastutavad, kooskõlas 
õigusnormidega ja viisil, mida nad peavad 
kõige tõhusamaks, et tagada avalike 
teenuste kõrge kvaliteet, ohutus ja 
vastuvõetav hind, võrdne kohtlemine ja 
üldine juurdepääs ning kasutajate õiguste 
edendamine.
2. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust määrata 
kooskõlas liidu 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. en

Muudatusettepanek 399
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
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Ametiasutuste vaba otsustamise põhimõte
Käesolevas direktiivis tunnustatakse 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijate vaba otsustamise põhimõtet
kooskõlas kehtivate riiklike õigusaktidega. 
Nimetatud avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijad võivad õigussüsteemi ja 
kõige tulemuslikumaks peetavate 
meetodite põhjal vabalt valida, milline viis 
on nende vastutusalasse kuuluvate 
ehitustööde läbiviimiseks ja teenuste 
osutamiseks kõige kohasem.
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
14 ja protokolli nr 26 kohaselt ei ole 
käesoleva direktiivi eesmärgiks sätestada 
ning see ei sätesta asjaomaste 
ametiasutuste konkreetset juriidilist 
vormi.

Or. fr

Muudatusettepanek 400
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
Ametiasutuste läbipaistvuse põhimõtted

Kontsessioonilepingute üksikasjad, kaasa 
arvatud need, mis puudutavad 
operatsiooniriski ja edasiste maksete 
üleminekut kontsessiooniandjalt 
ettevõtjale, avalikustatakse, et kõik võiksid 
nendega tutvuda.
Avaldatakse ka kõik lepingu hilisemad 
muudatused.
Liikmesriigid tagavad, et kontsessioonide 
täitmise regulaarse hindamise tulemused 
avaldatakse.
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Liikmesriigid tagavad, et avalike teenuste 
kontsessioonilepingutele kehtivad samad 
läbipaistvuse ja riigikontrolli nõuded 
nagu avaliku sektori teenustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 401
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
Ametiasutuste läbipaistvuse põhimõtted

Kontsessioonilepingute üksikasjad, kaasa 
arvatud need, mis puudutavad 
operatsiooniriski ja edasiste maksete 
üleminekut kontsessiooniandjalt 
ettevõtjale, avalikustatakse, et kõik võiksid 
nendega tutvuda.
Avaldatakse ka kõik lepingu hilisemad 
muudatused.
Liikmesriigid tagavad, et kontsessioonide 
täitmise regulaarse hindamise tulemused 
avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ehitustööde riigikontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping, 
mis on sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja 

(2) „ehitustööde kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme avaliku sektori 
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ühe või mitme avaliku sektori hankija 
vahel ning mille ese on ehitustööde 
tegemine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

hankija või võrgustiku sektori hankija
vahel, kes usaldavad tööde teostamise 
ühele või mitmele ettevõtjale, kui sellise 
delegeerimise tasu seisneb kas ainult 
õiguses kasutada neid lepingu esemeks 
olevaid ehitisi või sellises õiguses koos 
tasuga;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ehitustööde riigikontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping,
mis on sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja 
ühe või mitme avaliku sektori hankija 
vahel ning mille ese on ehitustööde 
tegemine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

(2) (a) „ehitustööde kontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping,
millega üks või mitu avaliku sektori
hankijat või võrgustiku sektori hankijat 
annavad tööde teostamise edasi ühele või 
mitmele ettevõtjale, kui sellise 
edasiandmise tasu seisneb kas ainult 
õiguses kasutada neid lepingu esemeks 
olevaid ehitisi või sellises õiguses koos 
tasuga;

(b) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme avaliku sektori 
hankija või võrgustiku sektori hankija 
vahel, kes annavad teenuse korraldamise 
edasi ühele või mitmele ettevõtjale, kui 
sellise edasiandmise tasu seisneb kas 
ainult õiguses kasutada lepingu esemeks 
olevat teenust või sellises õiguses koos 
tasuga.
Õigus kasutada käesoleva artikli 
punktides (a) ja (b) osutatud ehitisi või 
teenuseid tähendab seda, et 
kontsessionäärile kantakse üle nende 
ehitiste või teenuste kasutamisega seotud 
oluline majanduslik risk, mida 
määratletakse kui turgude ebakindluse 



PE496.581v03-00 130/169 AM\916800ET.doc

ET

mõju all olemise riski. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks olulist 
operatsiooniriski, kui tavapäraste 
kasutustingimuste puhul ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 44 selgitus: ehitustööde kontsessioon ja teenuste 
kontsessioon ei tähenda tingimata algse avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija 
vastutust (nt autoparkla ehitus ja haldamine). „Õiguse kasutada töid või teenuseid“ 
määratluse selgitamine kehtib nii ehitustööde kui ka teenuste kontsessioonidele, mitte ainult 
teenuste kontsessioonidele.

Muudatusettepanek 404
Liisa Jaakonsaari

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ehitustööde riigikontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping, 
mis on sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja 
ühe või mitme avaliku sektori hankija 
vahel ning mille ese on ehitustööde 
tegemine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

(2) (a) „ehitustööde kontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping, 
mis on sõlmitud ühe või mitme avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija vahel, kes usaldavad tööde 
teostamise ühele või mitmele ettevõtjale,
kui sellise delegeerimise tasu seisneb kas 
ainult õiguses kasutada neid lepingu 
esemeks olevaid ehitisi või sellises õiguses 
koos tasuga;

(b) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mille 
kohaselt üks või mitu avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijat delegeerivad 
nende vastutusel olevate teenuste 
osutamise ühele või mitmele ettevõtjale 
ning kui tasu selle delegeerimise eest 
seisneb kas ainult õiguses kasutada 
lepingu esemeks olevat teenust või sellises 
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õiguses koos tasuga.
Õigus kasutada ehitisi või teenuseid 
tähendab seda, et kontsessionäärile 
kantakse üle nende ehitiste või teenuste 
kasutamisega seotud oluline majanduslik 
risk, mida määratletakse kui turgude 
ebakindluse mõju all olemise riski ja mis 
hõlmab nii nõudlusega seotud kui ka 
kasutusvalmiduse riski. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui tavapäraste 
kasutustingimuste puhul ja vastavalt 
lepingu sätetele ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ehitustööde riigikontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping,
mis on sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja 
ühe või mitme avaliku sektori hankija 
vahel ning mille ese on ehitustööde 
tegemine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

(2) (a) „ehitustööde kontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping,
millega üks või mitu avaliku sektori
hankijat või võrgustiku sektori hankijat 
annavad tööde, mille eest nad vastutavad,
teostamise edasi ühele või mitmele 
ettevõtjale, kui sellise edasiandmise tasu 
seisneb kas ainult õiguses kasutada neid 
lepingu esemeks olevaid ehitisi või sellises 
õiguses koos tasuga;

Or. fr

Selgitus

Teksti on kohandatud kontsessiooni kontekstiga.
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Muudatusettepanek 406
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, millega
üks või mitu avaliku sektori hankijat või 
võrgustiku sektori hankijat annavad 
teenuste, mille eest nad vastutavad, 
osutamise edasi ühele või mitmele 
ettevõtjale, kui sellise edasiandmise tasu 
seisneb kas ainult õiguses osutada neid 
lepingu esemeks olevaid teenuseid või 
sellises õiguses koos tasuga.
Õigus kasutada ehitisi või teenuseid 
tähendab seda, et kontsessionäärile 
kantakse üle oluline osa nende ehitiste või 
teenuste kasutamisega seotud 
majandusriskist, mida määratletakse kui 
turgude ebakindluse mõju all olemise 
riski, mis on seotud nii pakkumise kui ka 
nõudlusega. Kontsessionäär loetakse 
kandvaks olulist operatsiooniriski, kui 
tavapäraste kasutustingimuste puhul ei 
ole tagatud, et kontsessiooni esemeks 
oleva ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

Or. fr

Selgitus

Lisatakse mõiste „oluline osa riskist“, mida mõistetakse laiemalt kui „olulist riski“.

Muudatusettepanek 407
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) (a) „ehitustööde kontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping, 
mis on sõlmitud ühe või mitme avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija vahel, kes usaldavad tööde 
teostamise ühele või mitmele ettevõtjale, 
kui sellise delegeerimise tasu seisneb kas 
ainult õiguses kasutada neid lepingu 
esemeks olevaid ehitisi või sellises õiguses 
koos tasuga;
(b) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mille 
kohaselt üks või mitu avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijat delegeerivad 
nende vastutusel olevate teenuste 
osutamise ühele või mitmele ettevõtjale 
ning kui tasu selle delegeerimise eest 
seisneb kas ainult õiguses kasutada 
lepingu esemeks olevat teenust või sellises 
õiguses koos tasuga.
Õigus kasutada ehitisi või teenuseid 
tähendab seda, et kontsessionäärile 
kantakse üle nende ehitiste või teenuste 
kasutamisega seotud oluline majanduslik 
risk, mida määratletakse kui turgude 
ebakindluse mõju all olemise riski ja mis 
hõlmab nii nõudlusega seotud kui ka 
kasutusvalmiduse riski. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui tavapäraste 
kasutustingimuste puhul ja vastavalt 
lepingu sätetele ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mille 
kohaselt üks või mitu avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijat delegeerivad 
nende vastutusel olevate teenuste 
osutamise ühele või mitmele ettevõtjale 
ning kui tasu selle delegeerimise eest 
seisneb kas ainult õiguses kasutada 
lepingu esemeks olevat teenust või sellises 
õiguses koos tasuga.
Õigus kasutada ehitisi või teenuseid 
tähendab seda, et kontsessionäärile 
kantakse üle nende ehitiste või teenuste 
kasutamisega seotud oluline majanduslik 
risk, mida määratletakse kui turgude 
ebakindluse mõju all olemise riski ja mis 
hõlmab nii nõudlusega seotud kui ka 
kasutusvalmiduse riski. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui tavapäraste 
kasutustingimuste puhul ja vastavalt 
lepingu sätetele ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ehitustööde kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme võrgustiku sektori hankija 

välja jäetud
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vahel ning mille ese on ehitustööde 
täitmine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

Or. en

Muudatusettepanek 410
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ehitustööde kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme võrgustiku sektori hankija 
vahel ning mille ese on ehitustööde 
täitmine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 411
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „ehitustööde tegemine” – ehitustööde 
tegemine või ehitustööde tegemine koos 
projekteerimisega, mis on seotud ühe I 
lisas osutatud tegevusega või ehitisega või 
mis tahes viisil ehitustöö tegemine 
vastavalt ehitise liigile või projektile 
otsustavat mõju avaldava avaliku sektori 
hankija nõuetele;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 412
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „ehitustööde tegemine” – ehitustööde 
tegemine või ehitustööde tegemine koos 
projekteerimisega, mis on seotud ühe I 
lisas osutatud tegevusega või ehitisega või 
mis tahes viisil ehitustöö tegemine 
vastavalt ehitise liigile või projektile 
otsustavat mõju avaldava avaliku sektori 
hankija nõuetele;

(5) „ehitustööde tegemine” – ehitustööde 
tegemine või ehitustööde tegemine koos 
projekteerimisega, mis on seotud ühe I 
lisas osutatud tegevusega või ehitisega või 
mis tahes viisil ehitustöö tegemine 
vastavalt ehitise liigile või projektile 
otsustavat mõju avaldava
kontsessiooniandja nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 414
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mille 
kohaselt üks või mitu avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijat delegeerivad 
nende vastutusel olevate teenuste
osutamise ühele või mitmele ettevõtjale 
ning kui tasu selle delegeerimise eest 
seisneb kas ainult õiguses kasutada
lepingu esemeks olevat teenust või sellises 
õiguses koos tasuga. Vastupidiselt 
eelnevale ei tuleks kontsessioonideks 
pidada teatavaid riiklikke akte nagu load 
või litsentsid, millega riik või avaliku 
sektori asutus kehtestab tingimused 
majandustegevuseks, mille eesmärk on 
pakkuda sotsiaalteenuseid, ja/või õigus 
sõlmida lepinguid, millega 
kontsessiooniandja annab ettevõtjale 
õiguse kasutada teatavat avalikku ala või 
avalikke vahendeid või teed, kui nendega 
kehtestatakse üksnes kasutamise 
üldtingimused, ilma et avaliku sektori 
asutus muutuks lepingupartneri teatavate 
konkreetsete ehitustööde või teenuste 
saajaks.

Or. en

Selgitus

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Muudatusettepanek 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe või 
mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe või 
mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;
Liikmesriigi menetlused, mille aluseks on 
põhimõte, et kõigile teenuste osutajatele, 
kes on suutelised täitma eelnevalt 
seadusega kehtestatud tingimusi, antakse 
luba asjaomast teenust osutada, ei ole 
teenuste kontsessioonid, kui need 
vastavad võrdse kohtlemise, läbipaistvuse 
ja mittediskrimineerimise 
üldpõhimõtetele.

Or. de

Selgitus

Teenuste kontsessiooni mõiste selgitamine. Õiguskindluse huvides tuleks selgitada, et 
menetlused, mis põhinevad üldisel ja mittediskrimineerival turulepääsul ja on avatud kõigile 
teenusepakkujatele, kes vastavad eelnevalt seadusega kehtestatud tingimustele, ei ole teenuste 
kontsessioonid olenemata sellest, kas heakskiit antakse loa, litsentsi või lepingu kujul.

Muudatusettepanek 416
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik (7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
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rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe või 
mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe või 
mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga, 
välja arvatud lihtsustatud loa puhul, 
eelkõige loa puhul kasutada avalikku 
hüve või avalikku ala;

Or. de

Selgitus

Selgitus, et lihtsustatud load, nt teekasutusõigus, ei kuulu käesoleva direktiivi alla.

Muudatusettepanek 417
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mille 
kohaselt üks või mitu avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijat annavad 
nende vastutusel olevate teenuste
osutamise õiguse ühele või mitmele 
ettevõtjale, kui tasu õiguse andmise 
(ülesande andmise akti) eest seisneb kas 
ainult õiguses osutada neid lepingu 
esemeks olevaid teenuseid või sellises 
õiguses koos tasuga; Õigus kasutada 
ehitisi või teenuseid tähendab seda, et 
kontsessionäärile kantakse üle nende 
ehitiste või teenuste kasutamisega seotud 
oluline majanduslik risk, mida 
määratletakse kui turgude ebakindluse 
mõju all olemise riski. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks olulist 
operatsiooniriski, kui tavapäraste 
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kasutustingimuste puhul ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Or. fr

Muudatusettepanek 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga; 
liikmesriigi menetlusi, mille aluseks on 
põhimõte, et kõigile teenuste osutajatele, 
kes on suutelised täitma eelnevalt 
seadusega kehtestatud tingimusi, antakse 
olenemata nende õiguslikust vormist luba 
asjaomast teenust osutada, ei loeta 
teenuste kontsessiooniks, kui need 
vastavad võrdse kohtlemise, läbipaistvuse 
ja mittediskrimineerimise 
üldpõhimõtetele. 

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleks selgitada, et kõigil potentsiaalsetel teenuste osutajatel on õigus saada luba 
teenuse osutamiseks ning et see ei kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga; 
load või lihtsustatud load avaliku hüve või 
avaliku ala kasutamiseks ei ole käesoleva 
direktiivi tähenduses teenuste 
kontsessioonid.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et teatavad valdkonnad, nt teekasutusõigus, ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse ning 
nende jaoks on vaid vaja avaliku sektori asutuse luba, mitte aga hankemenetluse 
korraldamist.

Muudatusettepanek 420
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline 
isik või avalik-õiguslik isik või selliste 
isikute rühm, kes pakub turul vastavalt 
ehitustööde ja/või ehitustöö tegemist, asju 
või teenuseid;

(10) „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline 
isik või avalik-õiguslik isik või selliste 
isikute rühm, sealhulgas ettevõtjate 
konsortsiumid, kes pakub turul vastavalt 
ehitustööde ja/või ehitustöö tegemist, asju 
või teenuseid;
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Or. it

Muudatusettepanek 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „elektroonilised vahendid” —
elektrooniliste seadmete kasutamine 
kaablite, raadio, optiliste vahendite või 
muude elektromagnetiliste vahendite kaudu 
saadetud, edastatud ja vastu võetud 
andmete töötlemiseks (sealhulgas 
digitaalseks pakkimiseks) ja 
salvestamiseks;

(12) „elektroonilised vahendid” –
elektrooniliste seadmete, mida kasutatakse 
kaablite, raadio, optiliste vahendite või 
muude elektromagnetiliste vahendite kaudu 
saadetud, edastatud ja vastu võetud 
andmete töötlemiseks (sealhulgas 
digitaalseks pakkimiseks) ja 
salvestamiseks; ehitustööde kontsessiooni 
puhul viitab mõiste „elektroonilised 
vahendid” ka koostalitlusvõimelise 
kolmemõõtmelisel digitaalkujul teabe 
kasutamisele, mis hõlmab hoone või 
taristu projekteerimist, ehitamist ja 
toimimist;

Or. en

Selgitus

Tegemist on olulise vahendiga, mis võimaldab avaliku sektori hankijatel täiustada 
otsustamisprotsessi tasuvust ja tõhusust. See meede aitab kokku hoida maksumaksjate raha, 
tagades, et eri projektide hindamine on suhteliselt lihtne, eelkõige aga seda, et energia- ja 
muu olelusringi säästu maksumust hinnatakse õigesti ja võrreldakse.

Muudatusettepanek 422
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kontsessioonidokumendid” – kõik 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija esitatud või osutatud dokumendid, 

(13) „kontsessioonidokumendid” – kõik 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija esitatud või osutatud dokumendid, 
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milles kirjeldatakse hanke või menetluse
elemente või määratakse need kindlaks, sh 
hanketeade, tehnilised kirjeldused, 
lepingu kavandatavad tingimused, 
taotlejate ja pakkujate esitatavate 
dokumentide vormingud, teave üldiste 
kohaldatavate kohustuste kohta ja mis 
tahes täiendavad dokumendid;

milles kirjeldatakse kontsessioonilepingu
elemente või määratakse need kindlaks.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess” – kontsessioonilepingut 
täidetakse vastavalt tervishoiu- ning 
ohutus-, sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna 
seadustele, eeskirjadele ja standarditele, 
eriti mis puudutab võrdse kohtlemise 
põhimõtet töökohal. Võrdse kohtlemise 
põhimõte töökohal on seotud asjaomaste 
töötingimuste järgimisega, sealhulgas 
tervishoiu- ja ohutus-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna seadused, eeskirjad 
ja standardid, mis määratakse kindlaks 
liidu ning siseriikliku õigusega ja 
kollektiivlepingutega, mida ehitustööde 
teostamise, teenuste osutamise ja asjade 
tarnimise kohas kohaldatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 424
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „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.

(14) „olelusringi tunnusjooned” – toote 
või ehitustöö või teenuse pakkumise 
olelusringi mis tahes etapp. Olelusringi 
tunnusjooned on hõlmatud tootesse 
tootmisprotsessis või toote olelusringi 
muudes mittekasutamise etappides tehtud 
valikute tulemusel isegi juhul, kui sellised 
omadused lõpptulemuseks oleva toote või 
teenuse füüsilistes tunnusjoontes või 
funktsionaalsetes omadustes ei ole ilmsed. 
Tootmisprotsessiga seotud olelusringi 
tunnusjooned hõlmavad kinnipidamist 
keskkonna-, tervishoiu- ja ohutus-, 
sotsiaal- ja tööõigusvaldkonna nõuetest, 
mis on määratletud Euroopa Liidu ja 
riikide õigusaktidega ning vajaduse korral 
kollektiivlepingutega, mida kohaldatakse 
ehitustöö teostamise või teenuse 
osutamise kohas. 

Or. en

Muudatusettepanek 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „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.

(14) „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 
hävitamiseni;

Or. de

Selgitus

Mõiste „lõpetamine” on ebaselge. Seetõttu tuleks see välja jätta.
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Muudatusettepanek 426
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „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.

(14) „olelusring” ja „sotsiaalselt 
jätkusuutlik tootmisprotsess” – peaksid 
kindlaks määrama majanduslikult kõige 
soodsama pakkumise, võttes arvesse 
sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte, mis 
tulenevad asjade või ehitiste olemasolu või 
teenuste osutamise järjestikustest ja/või 
omavahel seotud etappidest, sh tootmine, 
transport, kasutamine ja hooldus, alates 
tooraine hankimisest või ressursside 
loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni. Avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
tehnilist kirjeldust või 
hindamiskriteeriume kasutada ka 
kahjulike sotsiaal- ja keskkonnamõjude 
minimeerimiseks või positiivsete sotsiaal-
või keskkonnamõjude maksimeerimiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 427
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) „rahalised huvid” – esinevad juhul, 
kui vastastikku siduvad kohustused, mille 
puhul tellija või hankija on määratlenud 
ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes erinõuded, on 
juriidiliselt täitmisele pööratavad.
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Or. en

Muudatusettepanek 428
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile.
Kontsessionäär loetakse kandvaks
täiendavat operatsiooniriski, kui ei ole 
tagatud, et kontsessiooni esemeks oleva 
ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

Õigus kasutada ehitisi või teenuseid 
tähendab seda, et kontsessionäärile
kantakse üle nende ehitiste või teenuste 
kasutamisega seotud majanduslik risk, 
mida määratletakse kui turgude 
ebakindluse mõju all olemise riski.
Kontsessionäär loetakse kandvaks 
operatsiooniriski, kui tavapäraste 
kasutustingimuste puhul ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud, kuid kui operatsioonirisk 
on teatavate turgude puhul juba algselt 
piiratud, aga see piiratud risk kantakse 
täielikult üle kontsessionäärile, siis ei 
välista sellised tingimused lepingu 
pidamist kontsessioonilepinguks.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski
üleminek kontsessionäärile.
Kontsessionäär loetakse kandvaks

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigus nõuab
operatsiooniriski üleminekut
kontsessionäärile. Kontsessionäär loetakse 
kandvaks olulist operatsiooniriski, kui ei 
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täiendavat operatsiooniriski, kui ei ole 
tagatud, et kontsessiooni esemeks oleva 
ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

ole tagatud, et kontsessiooni esemeks oleva 
ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud. Kui 
kontsessioon esineb valdkonnas, kus 
tegevuse suhtes kohaldatakse eeskirju või 
norme, mis piiravad kontsessiooni 
teostamisega seotud finantsriski, loetakse 
kontsessionäär siiski kandvaks olulist 
operatsiooniriski, kui ta võtab üle kogu 
või olulise osa avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija 
operatsiooniriskist, isegi kui võetav risk 
on algusest peale üksikasjalike avalik-
õiguslike eeskirjade tõttu väga piiratud.

Or. en

Selgitus

Riski olulise osa ülemineku määratlemisel tuleks otseselt lähtuda Euroopa Kohtu praktikast 
(C-206/08 ja C 274-09), mille kohaselt kontsessioon võib tekkida isegi siis, kui tegelikult 
ülekantud riski ulatust piirab seadus.

Muudatusettepanek 430
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud; see põhimõte ei välista 
operatsiooniriski, mis on algusest peale 
piiratud.

Or. de
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Selgitus

Selgitus Euroopa Kohtu kohtupraktika kohta kohtuasjas WAZV Gotha (C-206/08), mille 
kohaselt kontsessioon võib eksisteerida ka siis, kui ettevõtja võetud risk on algusest peale 
avalik-õiguslike eeskirjade tõttu piiratud.

Muudatusettepanek 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile.
Kontsessionäär loetakse kandvaks
täiendavat operatsiooniriski, kui ei ole 
tagatud, et kontsessiooni esemeks oleva 
ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

Oluline operatsioonirisk loetakse
kontsessionäärile üle läinuks 
kontsessiooni andmisega. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks olulist operatsiooniriski, 
kui ei ole tagatud, et kontsessiooni esemeks 
oleva ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

Or. pl

Selgitus

See muudatusettepanek on tehtud põhjusel, et „kasutamise õigus” on kontsessiooni puhul 
üksnes tasu vorm. 

Muudatusettepanek 432
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune majanduslik risk võib seisneda 
järgmises:

välja jäetud

a) ehitise kasutamise või teenuse 
osutamise nõudlusega seotud risk või
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b) risk, mis on seotud kontsessionääri 
loodud või kasutajatele teenuste 
osutamiseks kasutatava taristu 
kättesaadavusega.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune majanduslik risk võib seisneda 
järgmises:

välja jäetud

a) ehitise kasutamise või teenuse 
osutamise nõudlusega seotud risk või
b) risk, mis on seotud kontsessionääri 
loodud või kasutajatele teenuste 
osutamiseks kasutatava taristu 
kättesaadavusega.

Or. de

Selgitus

Majandusliku riski mõiste tuleks järjepidevuse eesmärgil asendada operatsiooniriskiga. 
Viimane on määratletud täpsemini põhjenduses 8 a (uus).

Muudatusettepanek 434
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune majanduslik risk võib seisneda 
järgmises:

Kõnealune operatsioonirisk võib seisneda 
järgmises:

Or. fi
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Muudatusettepanek 435
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) risk, mis on seotud kontsessionääri 
loodud või kasutajatele teenuste 
osutamiseks kasutatava taristu 
kättesaadavusega.

b) risk, mis on seotud kontsessionääri 
loodud või kasutajatele, sh avaliku sektori 
hankijatele teenuste osutamiseks 
kasutatava taristu kättesaadavusega.

Or. it

Muudatusettepanek 436
Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkimisväärne operatsioonirisk 
määratakse lähtudes Eurostati 
kriteeriumidest, mis on vajalikud 
määramaks, kas investeering tuleks lisada 
avaliku sektori asutuse või eraettevõtja 
eelarvesse, nii et oleks võimalik 
kohaldada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlust.

Or. it

Muudatusettepanek 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

2 a. Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 
osutatud ehitiste ja teenuste kasutamise 
õigusega kaasneb operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile. 
Kontsessionäär loetakse kandvaks 
operatsiooniriski, kui ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud. See kehtib ka siis, kui 
operatsioonirisk on algusest peale 
piiratud.

Or. de

Selgitus

Et tagada järjepidevus Euroopa Kohtu praktikaga kohtuasjas WAZV Gotha (C-206/08), 
peavad avaliku sektori hankijad olema võimelised saama teenuseid kontsessiooni teel. See 
kehtib ka siis, kui kasutusega seotud risk on asjaomast sektorit käsitlevate eeskirjade tõttu 
piiratud. See kehtib ka turgudele, kus ettevõtja võetav risk on algusest peale avalik-õiguslike 
eeskirjade tõttu piiratud.

Muudatusettepanek 438
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piisavat avalikustamist tagava menetluse 
käigus antud õigusi, mis on antud 
objektiivsete kriteeriumide alusel, ei 
käsitata käesoleva direktiivi kohaste eri-
või ainuõigustena. Selline menetlus 
hõlmab järgmist:

välja jäetud

a) väljakuulutamisega hankemenetlused 
vastavalt direktiivile [2004/18/EÜ või 
2004/17/EÜ] või käesolevale direktiivile;
b) Lisas XI loetletud Euroopa Liidu 
muude õigusaktide kohased menetlused, 
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mis tagavad eelnevalt objektiivsete 
kriteeriumide alusel lubade andmise 
piisava läbipaistvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) aluslepingu põhimõtetele vastavad 
liikmesriikide õigusaktide kohased 
menetlused, mis käsitlevad võrdset 
kohtlemist, läbipaistvust, 
proportsionaalsust ja vastastikust 
tunnustamist.

Or. it

Muudatusettepanek 440
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
46, et muuta XI lisas sätestatud loetelu 
liidu õigusaktidest, kui liidu uute 
õigusaktide vastuvõtmise või kehtetuks 
tunnistamise tõttu osutub selline 
muutmine vajalikuks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 441
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Piirmäärad
1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot:
a) võrgustiku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid ühe III lisas osutatud 
tegevuse sooritamiseks;
b) avaliku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid.
2. Teenuste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 2 500 000 eurot, 
kuid alla 5 000 000 euro, mis ei ole 
sotsiaalteenused ega muud eriteenused, 
kehtib kohustus avaldada kontsessiooni 
andmise teade vastavalt artiklitele 27 ja 
28.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kontsessioonide suhtes, mille maksumus on 
vähemalt:

Or. en
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Muudatusettepanek 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 10 000 000 eurot:

Or. de

Selgitus

Piirmäär peab kontsessioonide pikka kestust arvestades olema piisav tagamaks, et 
halduskoormus on proportsionaalne. Vaid 5 miljoniline piirmäär tähendaks eelkõige 
väikestele töövõtjatele olulist halduskoormust.

Muudatusettepanek 444
Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 10 000 000 eurot:

Or. fr

Muudatusettepanek 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võrgustiku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid ühe III lisas osutatud 

a) 5 000 000 eurot, kui kontsessiooni 
kestus ei ületa viit aastat;
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tegevuse sooritamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võrgustiku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid ühe III lisas osutatud 
tegevuse sooritamiseks;

a) võrgustiku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid ühe III lisas osutatud 
tegevuse sooritamiseks ning seotud 
võrgustiku või geograafiliselt piiratud 
alaga, kus on vähemalt 100 000 
ühendatud klienti või vähemalt 100 000 
elanikku;

Or. de

Selgitus

Kohandatud direktiivi 96/92/EÜ (elektri siseturu ühiseeskirjad) artikli 26 lõikes 4 toodud 
arvudega.

Muudatusettepanek 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid.

b) 1 000 000 eurot, mis korrutatakse 
kontsessiooni maksimaalse kestusega 
kalendriaastates, kui kavandatav kestus, 
mille sisse ei arvata võimalikku lubatud 
pikendamist, ületab viit aastat. Kui 
kavandatav kestus ei ole aastates 
ümmargune number, ümardatakse kestus 
allapoole lähima täiskalendrikuuni ja 
piirmäär allapoole lähima 80 000 euroni.
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Kavandatav kestus piirmäära 
arvutamiseks tuuakse ära 
kontsessiooniteates või kui hanke 
eelteadet ette ei nähta, võetakse aluseks 
hinnanguline kestus hetkel, mil avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
alustab kontsessiooni andmise menetlust, 
nt võttes seoses hankega ettevõtjatega 
ühendust. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga reageeritakse murele, et 5 miljoni euro suurune piirmäär võib olla 
pikaajaliste lepingute puhul liiga madal, mistõttu tuuakse sisse mõistlik järk-järguline 
piirmäära mehhanism pikemate perioodide jaoks. Samuti on vaja arvutada see summa 
kohalikus vääringus euroalasse mittekuuluvate riikide jaoks: selle võiks ilmselt kopeerida 
põhidirektiivist (või praegu kehtivast avalike hangete direktiivist) ja see on tehniline 
muudatus, millega peaksid tõenäoliselt põhjalikumalt tegelema jurist-lingvistid.

Muudatusettepanek 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon vaatab lõike 1 punktides a 
ja b sätestatud piirmäärad läbi iga kahe 
aasta tagant alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest ja muudab neid vastavalt 
käesolevas direktiivis sätestatud 
menetlusele.
Piirmäärasid suurendatakse liidetud 
keskmise aastase inflatsioonimäära võrra, 
nii nagu seda mõõdetakse vastavalt 
nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta 
määrusele (EÜ) nr 2492/95 
(tarbijahindade harmoneeritud indeksite 
kohta) ja avaldab Eurostat, kasutades 
indeksit, mis avaldati enne käesoleva 
artikli kohast läbivaatamist viimasena. Sel 
viisil läbivaadatud piirmäärad 
ümardatakse vajaduse korral allapoole 
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lähima 100 000 euroni.

Or. en

Selgitus

Vajalik viide kehtestatud piirmäära läbivaatamise menetlusele oli komisjoni ettepanekust 
puudu.

Muudatusettepanek 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teenuste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 2 500 000 eurot, 
kuid alla 5 000 000 euro, mis ei ole 
sotsiaalteenused ega muud eriteenused, 
kehtib kohustus avaldada kontsessiooni 
andmise teade vastavalt artiklitele 27 ja 
28.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vahepealse piirmäära väljajätmine vastavalt raportööri seisukohale.

Muudatusettepanek 450
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teenuste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 2 500 000 eurot, 
kuid alla 5 000 000 euro, mis ei ole 
sotsiaalteenused ega muud eriteenused, 
kehtib kohustus avaldada kontsessiooni 

2. Teenuste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot, 
kuid alla 10 000 000 euro, mis ei ole 
sotsiaalteenused ega muud eriteenused, 
kehtib kohustus avaldada kontsessiooni
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andmise teade vastavalt artiklitele 27 ja 28. andmise teade vastavalt artiklitele 27 ja 28.

Or. fr

Muudatusettepanek 451
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamise meetodid

Piirmäärad ja kontsessiooni hinnangulise 
maksumuse arvutamise meetodid

Or. en

Muudatusettepanek 452
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni hinnangulise 
maksumuse arvutamisel võetakse aluseks 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija hinnangu kohaselt väljamakstav 
kogusumma käibemaksuta, arvestades 
sealhulgas mis tahes valikuvõimalusi ja 
kontsessiooni kestuse pikendamisi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 453
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni hinnangulise 
maksumuse arvutamisel võetakse aluseks 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija hinnangu kohaselt väljamakstav 
kogusumma käibemaksuta, arvestades 
sealhulgas mis tahes valikuvõimalusi ja 
kontsessiooni kestuse pikendamisi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamisel võetakse aluseks avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
hinnangu kohaselt väljamakstav 
kogusumma käibemaksuta, arvestades 
sealhulgas mis tahes valikuvõimalusi ja
kontsessiooni kestuse pikendamisi.

1. Kontsessiooni maksumus võrdub 
kontsessionääri hinnangulise käibega, 
millest on maha arvutatud käibemaks, 
võttes arvesse ehitustöid ja teenuseid, sh 
asjade tarnimist, mida kontsessiooni ajal 
teostatakse või osutatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 455
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamisel võetakse aluseks avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
hinnangu kohaselt väljamakstav 
kogusumma käibemaksuta, arvestades 

1. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamisel võetakse aluseks
kontsessiooniandja hinnang asjaomase
kontsessiooni käibe kohta kogu lepingu 
kehtivusaja jooksul (ilma maksudeta), 



PE496.581v03-00 160/169 AM\916800ET.doc

ET

sealhulgas mis tahes valikuvõimalusi ja
kontsessiooni kestuse pikendamisi.

millele lisatakse kontsessionääri saadavad 
riiklikud investeeringutoetused.

Kõnealune hinnang kehtib 
kontsessiooniteate saatmise hetkel või, kui 
teate saatmist ei ole ette nähtud, hetkel, 
mil kontsessiooniandja alustab 
kontsessiooni andmise menetlust.
Kui maksumust kontsessiooni andmise 
menetluse käigus läbirääkimiste 
tulemusena muudetakse, on kehtiv 
hinnang see, mis on lepingus märgitud 
selle allkirjastamise hetkel.

Or. fr

Selgitus

Käibe arvutamisel ei võeta praegu arvesse riiklikke investeeringutoetusi (samas kui 
tegevustoetused on sisse arvestatud). Teatavate kontsessioonide puhul võib aga riiklik 
investeeringutoetus olla väga suur. Moonutuste vältimiseks kontsessiooni maksumuse 
arvutamisel tuleks seetõttu arvesse võtta nii käivet kui ka riiklikke investeeringutoetusi.

Muudatusettepanek 456
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kontsessioonide suhtes, mille maksumus 
on vähemalt 8 000 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontsessiooni hinnanguline maksumus 
arvutatakse kõigi ehitustööde või teenuste 
maksumusena, isegi kui need ostetakse eri 
lepingute alusel, kui lepingud on osa 
üksikprojektist. Üksikprojekti olemasolust 
võivad märku anda näiteks avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud.

välja jäetud

Kui avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija näeb ette auhinnad või maksed 
kandidaatidele või pakkujatele, võtab ta 
neid kontsessiooni hinnangulise 
kogumaksumuse arvutamisel arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontsessiooni hinnanguline maksumus 
arvutatakse kõigi ehitustööde või teenuste 
maksumusena, isegi kui need ostetakse eri 
lepingute alusel, kui lepingud on osa 
üksikprojektist. Üksikprojekti olemasolust 
võivad märku anda näiteks avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud.

välja jäetud

Kui avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija näeb ette auhinnad või maksed 
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kandidaatidele või pakkujatele, võtab ta 
neid kontsessiooni hinnangulise 
kogumaksumuse arvutamisel arvesse.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju. Lepingute kokkupanemine tekitab aga probleeme ja „üksikprojekti” mõiste tuleks 
välja jätta (vt muudatusettepanekut põhjendusele 10).

Muudatusettepanek 459
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Piirmäära kindlaksmääramisel 
võetakse aluseks see, et kontsessiooni 
hinnanguline maksumus on võrdne 
lepingu kehtivuse ajal hinnanguliselt 
saadava tuluga, millest on maksud maha 
arvatud. Kontsessiooni hinnangulise 
maksumuse arvutamise meetod 
määratakse kindlaks 
kontsessioonidokumentides.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontsessiooni hinnangulise 
maksumuse arvutamise meetodi valik ei 
tohi olla seotud kavatsusega jätta 
kontsessioon käesoleva direktiivi 

välja jäetud
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reguleerimisalast välja. Ehitustööde 
projekti või teenuste koguhulka ei tohi 
osadeks jaotada, nii et see jääks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja, kui 
selliseks jaotamiseks puuduvad 
objektiivsed põhjused.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 461
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamise meetodi valik ei tohi olla 
seotud kavatsusega jätta kontsessioon 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja. 
Ehitustööde projekti või teenuste 
koguhulka ei tohi osadeks jaotada, nii et 
see jääks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja, kui selliseks 
jaotamiseks puuduvad objektiivsed 
põhjused.

3. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamise meetodi valik ei tohi olla 
seotud kavatsusega jätta kontsessioon 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealune hinnang peab kehtima välja jäetud
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kontsessiooniteate saatmise hetkel või kui 
teate saatmist ei ole ette nähtud, siis 
hetkel, kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija alustab kontsessiooni 
andmise menetlust, määrates kindlaks 
kavandatava kontsessiooni 
põhiomadused.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja 
teenuste hinnangulist kogumaksumust, 
kui sellised asjad või teenused on 
ehitustööde tegemiseks vajalikud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 464
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 

välja jäetud
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hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja 
teenuste hinnangulist kogumaksumust, 
kui sellised asjad või teenused on 
ehitustööde tegemiseks vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja 
teenuste hinnangulist kogumaksumust, 
kui sellised asjad või teenused on 
ehitustööde tegemiseks vajalikud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
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hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja teenuste 
hinnangulist kogumaksumust, kui sellised 
asjad või teenused on ehitustööde 
tegemiseks vajalikud.

hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja teenuste 
hinnangulist kogumaksumust, kui sellised 
asjad või teenused on ehitustööde 
tegemiseks vajalikud. Avaliku sektori 
kontsessioonide puhul, mille eesmärk on 
osutada avalikkusele teenuseid, 
määratakse ja arvutatakse piirmäär iga-
aastaselt.

Or. it

Muudatusettepanek 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja teenuste 
hinnangulist kogumaksumust, kui sellised 
asjad või teenused on ehitustööde 
tegemiseks vajalikud.

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja teenuste 
hinnangulist kogumaksumust, kui sellised 
asjad või teenused on ehitustööde 
tegemiseks vajalikud. Avaliku sektori 
kontsessioonide puhul, mille eesmärk on 
osutada avalikkusele teenuseid, 
määratakse ja arvutatakse piirmäär iga-
aastaselt.

Or. it

Muudatusettepanek 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Avaliku sektori kontsessioonide 
puhul, mille eesmärk on osutada 
teenuseid otseselt tarbijatele, määratakse 
piirmäär iga-aastaselt.

Or. it

Selgitus

Mõnede kontsessioonide eripära arvestades (nt turismi ja vaba aja sektoris) on tähtis 
sätestada, et direktiivi kohaldamise piirmäär määratakse iga-aastaselt ja mitte kogu 
kontsessiooni kestuse jaoks.

Muudatusettepanek 469
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui kavandatava ehitustöö või teenuste 
hankimise tulemuseks võib olla 
kontsessioonide üheaegne andmine eraldi 
osadena, siis tuleb arvestada kõigi selliste 
osade hinnangulist kogumaksumust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 470
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui kavandatava ehitustöö või teenuste 
hankimise tulemuseks võib olla 

välja jäetud
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kontsessioonide üheaegne andmine eraldi 
osadena, siis tuleb arvestada kõigi selliste 
osade hinnangulist kogumaksumust.

Or. it

Muudatusettepanek 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui kavandatava ehitustöö või teenuste 
hankimise tulemuseks võib olla 
kontsessioonide üheaegne andmine eraldi 
osadena, siis tuleb arvestada kõigi selliste 
osade hinnangulist kogumaksumust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 472
Pier Antonio Panzeri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada anda kontsessiooni eri osades 
ning sel juhul võetakse arvesse kõigi 
osade hinnangulist väärtust kokku. Kui 
osade kogumaksumus on võrdne artiklis 5 
sätestatud piirmääraga või sellest suurem, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi iga osa 
suhtes.
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Or. it


