
AM\916835ET.doc PE497.783v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2011/0437(COD)

11.10.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
742–990

Raporti projekt
Philippe Juvin
(PE492.669v01-00)

Kontsessioonilepingute sõlmimine

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))



PE497.783v03-00 2/145 AM\916835ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\916835ET.doc 3/145 PE497.783v03-00

ET

Muudatusettepanek 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui kontsessioonimenetluse käigus ei 
ole esitatud ühtki pakkumust või nõuetele 
vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, tingimusel et 
kontsessiooni algtingimusi sellega 
oluliselt ei muudeta ja kui komisjoni või 
direktiivi [asendab direktiivi 2004/18/EÜ] 
artikli 84 kohaselt määratud riikliku 
järelevalveorgani taotlusel esitatakse 
komisjonile või kõnealusele organile 
asjakohane aruanne;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Punkt jäetakse välja, et tagada järjepidevus riigihangete direktiiviga (artikkel 30).

Muudatusettepanek 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui ehitustööd või teenused saab
tarnida üksnes teatav ettevõtja, kui 
tehnilistel põhjustel või patentide, 
autoriõiguste või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse või 
muude ainuõiguste kaitse tõttu puudub 
konkurents ning kui puudub mõistlik 
alternatiiv või asendaja ning konkurentsi 
puudumine ei tulene kontsessiooni 
andmise parameetrite kunstlikust 

välja jäetud
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kitsendamisest;

Or. de

Selgitus

Väljajätmine on vajalik, sest kogu lõige korraldatakse ümber.

Muudatusettepanek 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui ehitustööd või teenused saab 
tarnida üksnes teatav ettevõtja, kui 
tehnilistel põhjustel või patentide, 
autoriõiguste või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse või 
muude ainuõiguste kaitse tõttu puudub 
konkurents ning kui puudub mõistlik 
alternatiiv või asendaja ning konkurentsi 
puudumine ei tulene kontsessiooni 
andmise parameetrite kunstlikust 
kitsendamisest;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Punkt jäetakse välja, et tagada järjepidevus riigihangete direktiiviga (artikkel 30).

Muudatusettepanek 745
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui ehitustööd või teenused saab tarnida 
üksnes teatav ettevõtja, kui tehnilistel 
põhjustel või patentide, autoriõiguste või 

(b) kui ehitustööd või teenused saab tarnida 
üksnes teatav ettevõtja, kui tehnilistel 
põhjustel või patentide, autoriõiguste või 



AM\916835ET.doc 5/145 PE497.783v03-00

ET

muude intellektuaalomandi õiguste kaitse 
või muude ainuõiguste kaitse tõttu puudub 
konkurents ning kui puudub mõistlik 
alternatiiv või asendaja ning konkurentsi 
puudumine ei tulene kontsessiooni andmise 
parameetrite kunstlikust kitsendamisest;

muude intellektuaalomandi õiguste kaitse 
või muude ainuõiguste kaitse tõttu (sh 
õigused, mis lubavad ettevõtjal 
kontsessioonilepingu täitmiseks kasutada 
maad või muud asendamatut vara)
puudub konkurents ning kui puudub 
mõistlik alternatiiv või asendaja ning 
konkurentsi puudumine ei tulene 
kontsessiooni andmise parameetrite 
kunstlikust kitsendamisest;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb vajadusest kaitsta asjaõigusi, nagu omandiõigus, ning 
nõudeõigusi, nagu rendilepingute või liisingulepingutega omandatud õigused, mis ettevõtjal 
võivad olla seoses konkreetse maaga, mida on vaja kontsessioonilepinguga hõlmatud 
ehitustööde teostamiseks ja/või teenuste osutamiseks. Need õigused liigitatakse muude 
ainuõiguste alla, millele käesolev tekst osutab.

Muudatusettepanek 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ettevõtjale usaldatavate uute 
ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või 
teenuste kordamises, mille kohta avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija on 
andnud ettevõtjale esialgse kontsessiooni 
lõikes 1 osutatud kohustuse kohaselt, 
tingimusel et need ehitustööd või teenused 
vastavad põhiprojektile, mis on esialgse 
kontsessiooni esemeks. Põhiprojektis 
mainitakse võimalike täiendavate 
ehitustööde või teenuste ulatust ning 
nende suhtes lepingu sõlmimise tingimusi.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Väljajätmine on vajalik, sest kogu lõige korraldatakse ümber.

Muudatusettepanek 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ettevõtjale usaldatavate uute 
ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või 
teenuste kordamises, mille kohta avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija on 
andnud ettevõtjale esialgse kontsessiooni 
lõikes 1 osutatud kohustuse kohaselt, 
tingimusel et need ehitustööd või teenused 
vastavad põhiprojektile, mis on esialgse 
kontsessiooni esemeks. Põhiprojektis 
mainitakse võimalike täiendavate 
ehitustööde või teenuste ulatust ning 
nende suhtes lepingu sõlmimise tingimusi.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Punkt jäetakse välja, et tagada järjepidevus riigihangete direktiiviga (artikkel 30).

Muudatusettepanek 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui kontsessiooniga hõlmatud avalik 
vara on antud mereäärsete 
turismiteenuste osutamiseks ettevõtja 
algatusel ja taotlusel ning muutunud 
ettevõtja äritegevuse osaks sellisel määral, 
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et kontsessiooni kaotamine tähendaks 
ettevõtjale ettevõtte omandiõiguse 
kaotamist;

Or. it

Muudatusettepanek 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kontsessioonide puhul, mis 
hõlmavad avalikku vara ja mis on antud 
teenuste osutamiseks ettevõtja taotlusel, 
kellele samad avaliku sektori hankijad või 
võrgustiku sektori hankijad on andnud 
esialgse kontsessiooni lõikes 1 osutatud 
kohustuse kohaselt, juhul kui 
kontsessiooni kaotamisega kaasneks 
faktiliselt äritegevuse lõppemine;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta mikroettevõtteid, mis on sageli pereettevõtted ja 
osutavad näiteks mereäärseid turismiteenuseid. Kui need ettevõtted kontsessiooni kaotavad, ei 
saa nad enam eksisteerida.

Muudatusettepanek 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui kontsessiooniga hõlmatud avalik 
vara on antud mereäärsete 
turismiteenuste osutamiseks ettevõtja 
algatusel ja taotlusel ning muutunud 
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ettevõtja äritegevuse osaks sellisel määral, 
et kontsessiooni kaotamine tähendaks 
ettevõtjale ettevõtte omandiõiguse 
kaotamist;

Or. it

Muudatusettepanek 751
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Niipea, kui esialgne projekt on 
pakkumuste esitamiseks välja kuulutatud, 
peavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad artikli 5 sätete 
kohaldamisel arvesse võtma järgnevate 
ehitustööde või teenuste hinnangulist 
kogumaksumust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Niipea, kui esialgne projekt on 
pakkumuste esitamiseks välja kuulutatud, 
peavad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad artikli 5 sätete 
kohaldamisel arvesse võtma järgnevate 
ehitustööde või teenuste hinnangulist 
kogumaksumust.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Punkt jäetakse välja, et tagada järjepidevus riigihangete direktiiviga (artikkel 30).

Muudatusettepanek 753
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Esimese lõigu punkti a kohaldamisel ei 
peeta nõuetele vastavaks pakkumust, mis

välja jäetud

– on ebakorrektne või vastuvõetamatu või
– ei ole lepingu täitmiseks üldse 
asjakohane, kuna ei vasta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija 
kontsessioonidokumentides täpsustatud 
vajadustele.
Pakkumused loetakse ebakorrektseks 
juhul, kui need ei vasta 
kontsessioonidokumentidele või kui 
pakkumuses olevad hinnad on 
tavapäraste konkurentsijõudude eest 
kaitstud.
Pakkumused loetakse vastuvõetamatuks 
kõigil järgmistel juhtudel:
a) kui pakkumused on laekunud 
hilinemisega;
b) kui pakkujatel puudub nõutud 
kvalifikatsioon;
c) kui hind ületab avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija enne 
kontsessioonimenetluse algust kindlaks 
määratud eelarvet, mis on kirjalikult 
dokumenteeritud;
d) nende hinda peetakse põhjendamatult 
madalaks.

Or. en
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Selgitus

Lõige 6 on liiga üksikasjalik ja suurendab seetõttu vigade tõenäosust kontsessioonilepingute 
sõlmimisel. Piisab kohustusest saata välja asjakohasele vormile vastav kontsessiooniteade.

Muudatusettepanek 754
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel ei 
peeta nõuetele vastavaks pakkumust, mis

Lõike 5 punkti a kohaldamisel ei peeta 
nõuetele vastavaks pakkumust, mis ei ole 
lepingu täitmiseks üldse asjakohane, kuna 
ei vasta kontsessiooniandja 
kontsessioonidokumentides täpsustatud 
vajadustele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada ja piirata juhte, millal kontsessiooniandja ei 
pea uut kontsessiooniteadet avaldama (mis on ette nähtud artikli 26 lõike 5 punktis a / 
raportööri muudatusettepanek 145). See on võimalik ainult juhul, kui pakkumused ei ole 
lepingu täitmiseks üldse asjakohased. Seetõttu ei ole vaja pakkumuse ebakorrektset või 
vastuvõetamatut olemust üksikasjalikumalt täpsustada.

Muudatusettepanek 755
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on ebakorrektne või vastuvõetamatu või välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada ja piirata juhte, millal kontsessiooniandja ei 
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pea uut kontsessiooniteadet avaldama (mis on ette nähtud artikli 26 lõike 5 punktis a / 
raportööri muudatusettepanek 145). See on võimalik ainult juhul, kui pakkumused ei ole 
lepingu täitmiseks üldse asjakohased. Seetõttu ei ole vaja pakkumuse ebakorrektset või 
vastuvõetamatut olemust üksikasjalikumalt täpsustada. Vt muudatusettepanekut artikli 26 
lõike 6 lõigu 1 kohta.

Muudatusettepanek 756
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ei ole lepingu täitmiseks üldse 
asjakohane, kuna ei vasta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija 
kontsessioonidokumentides täpsustatud 
vajadustele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada ja piirata juhte, millal kontsessiooniandja ei 
pea uut kontsessiooniteadet avaldama (mis on ette nähtud artikli 26 lõike 5 punktis a / 
raportööri muudatusettepanek 145). See on võimalik ainult juhul, kui pakkumused ei ole 
lepingu täitmiseks üldse asjakohased. Seetõttu ei ole vaja pakkumuse ebakorrektset või 
vastuvõetamatut olemust üksikasjalikumalt täpsustada. Vt muudatusettepanekut artikli 26 
lõike 6 lõigu 1 kohta.

Muudatusettepanek 757
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumused loetakse ebakorrektseks 
juhul, kui need ei vasta 
kontsessioonidokumentidele või kui 
pakkumuses olevad hinnad on 
tavapäraste konkurentsijõudude eest 

välja jäetud
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kaitstud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada ja piirata juhte, millal kontsessiooniandja ei 
pea uut kontsessiooniteadet avaldama (mis on ette nähtud artikli 26 lõike 5 punktis a / 
raportööri muudatusettepanek 145). See on võimalik ainult juhul, kui pakkumused ei ole 
lepingu täitmiseks üldse asjakohased. Seetõttu ei ole vaja pakkumuse ebakorrektset või 
vastuvõetamatut olemust üksikasjalikumalt täpsustada. Vt muudatusettepanekut artikli 26 
lõike 6 lõigu 1 kohta.

Muudatusettepanek 758
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumused loetakse vastuvõetamatuks 
kõigil järgmistel juhtudel:

välja jäetud

a) kui pakkumused on laekunud 
hilinemisega;
b) kui pakkujatel puudub nõutud 
kvalifikatsioon;
c) kui hind ületab avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija enne 
kontsessioonimenetluse algust kindlaks 
määratud eelarvet, mis on kirjalikult 
dokumenteeritud;
d) nende hinda peetakse põhjendamatult 
madalaks.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada ja piirata juhte, millal kontsessiooniandja ei 
pea uut kontsessiooniteadet avaldama (mis on ette nähtud artikli 26 lõike 5 punktis a / 
raportööri muudatusettepanek 145). See on võimalik ainult juhul, kui pakkumused ei ole 
lepingu täitmiseks üldse asjakohased. Seetõttu ei ole vaja pakkumuse ebakorrektset või 
vastuvõetamatut olemust üksikasjalikumalt täpsustada. Vt muudatusettepanekut artikli 26 
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lõike 6 lõigu 1 kohta.

Muudatusettepanek 759
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26a
Üldpõhimõtted

1. Kontsessioonid antakse 
kontsessiooniandja kehtestatud tingimuste 
alusel vastavalt artiklile 38a, eeldusel et 
täidetud on kõik järgmised tingimused:
a) pakkumus vastab kontsessiooniteates 
või pakkumuse esitamise ettepanekus ja 
kontsessiooni andmise dokumentides 
esitatud nõuetele, tingimustele ja 
kriteeriumidele;
b) pakkumuse esitanud pakkuja
i) ei ole kontsessiooni andmise 
menetlusest kõrvaldatud vastavalt artikli 
36 lõigetele 5–8 ning tema suhtes 
kohaldatakse artikli 39 lõiget 8;
ii) vastab kontsessiooniandja poolt 
kooskõlas artikli 36 lõigetega 2–3 
kehtestatud valikukriteeriumidele;
iii) järgib töösuhtele 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;
2. Kontsessiooniandja kohtleb 
kontsessiooni andmise menetluse vältel 
ettevõtjaid võrdselt ja 
mittediskrimineerivalt ning tegutseb 
läbipaistvalt ja proportsionaalselt.
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Eelkõige ei avalda ta teavet 
diskrimineerival viisil, mis võib anda 
mõnele taotlejale või pakkujale teiste ees 
eelise. Kontsessiooni kavandamisel ei tohi 
lähtuda eesmärgist jätta see käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja või 
konkurentsi kunstlikult piirata.
3. Kontsessiooniandja ja ettevõtja 
täidavad kontsessiooni täitmise kohas
kohaldatavaid sotsiaal- ja töökaitse ning 
töötingimustega seotud kohustusi, mis on 
kehtestatud kollektiivlepingute, 
siseriiklike ja ELi õigusaktidega ning 
rahvusvahelise tööõigusega.
Kontsessiooniandjal on täielik vabadus 
kehtestada hankedokumentides 
sotsiaalseid ja 
keskkonnakaitsekriteeriume, mis on 
nimetatud kohustustest rangemad. See 
hõlmab ILO konventsiooni nr 94 nõuetele 
vastavust ka juhul, kui konventsiooni ei 
ole siseriiklikus õiguses rakendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 760
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kohustust 
kohaldatakse ka teenuste kontsessioonide 
suhtes juhul, kui nende artikli 6 lõikes 5 
kirjeldatud meetodi alusel arvutatud 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
2 500 000 eurot; ainsaks erandiks on 
artiklis 17 osutatud sotsiaalteenused ja 
muud eriteenused.

välja jäetud

Or. en



AM\916835ET.doc 15/145 PE497.783v03-00

ET

Muudatusettepanek 761
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealused teated sisaldavad V lisas 
sätestatud teavet või sotsiaalteenuste või 
muude eriteenuste puhul VI lisas 
sätestatud teavet ning need avaldatakse 
vastavalt artiklile 28.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 762
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
[...]

Or. en

Muudatusettepanek 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
[...]

Or. de



PE497.783v03-00 16/145 AM\916835ET.doc

ET

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 764
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Avaldamine liikmesriigi tasandil
1. Artiklites 26 ja 27 osutatud teateid ja 
nende sisu ei avaldata liikmesriigi 
tasandil enne artikli 28 kohast avaldamist.
2. Liikmesriigi tasandil avaldatavad teated 
ei sisalda muud teavet kui see, mis 
sisaldub komisjonile saadetud teadetes, 
kuid seal näidatakse ära kuupäev, mil 
teade saadeti komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Avaldamine liikmesriigi tasandil
1. Artiklites 26 ja 27 osutatud teateid ja 
nende sisu ei avaldata liikmesriigi 
tasandil enne artikli 28 kohast avaldamist.
2. Liikmesriigi tasandil avaldatavad teated 
ei sisalda muud teavet kui see, mis 
sisaldub komisjonile saadetud teadetes, 
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kuid seal näidatakse ära kuupäev, mil 
teade saadeti komisjonile.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Kontsessioonidokumentide elektrooniline 
kättesaadavus
1. Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad võimaldavad 
kontsessioonidokumentidele 
elektrooniliste vahendite abil piiramatut 
ja täielikku tasuta juurdepääsu alates 
teate avaldamise kuupäevast kooskõlas 
artikliga 28 või alates kuupäevast, mil 
saadeti pakkumuste esitamise ettepanek.
Teate või kõnealuste ettepanekute tekstis 
märgitakse internetiaadress, kus 
kõnealused dokumendid on 
kättesaadavad.
2. Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad või pädevad osakonnad 
edastavad kontsessioonidokumentidega 
seotud lisateabe vähemalt kuus päeva 
enne pakkumuste laekumistähtaega, 
tingimusel et seda on aegsasti taotletud.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
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eeskirju.

Muudatusettepanek 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Teabeandjate kaitse

Avaliku sektori hankijatel ja võrgustiku 
sektori hankijatel on kehtestatud sisemine 
teabe andmise kord, et tagada järgmine:
(a) iga töötaja (sealhulgas ajutised ja 
lepingulised töötajad, praktikandid ja 
konsultandid), kes teatab heas usus mis 
tahes materiaalsest eksimusest, on 
kaitstud mis tahes ja kõikide 
vastumeetmete, ahistamise või kahjulike 
tegevuste eest;
(b) rikkumisest teataja konfidentsiaalsust 
säilitatakse, kui sellest pole otseselt 
loobutud;
(c) teatamiseks tehakse kättesaadavaks 
sobivad mehhanismid, nagu näiteks 
nõustamistelefonid ja online-vormid;
(d) rikkumisest teatajal, kelle suhtes on 
võetud vastumeetmed, on õigus õiglasele 
ärakuulamisele erapooletu foorumi ees 
ning tema tegevus hüvitatakse täiel 
määral; nende suhtes, kes võtsid 
vastumeetmeid, kehtestatakse 
sanktsioonid nõuetekohaselt;
(e) rikkumisest teatamisi uuritakse 
nõuetekohaselt ja vajadusel võetakse 
parandusmeetmeid ning rikkumisest 
teatajatel on võimalus selles menetluses 
osaleda;
(f) juhid peavad tõestama, et kõik 
rikkumisest teataja vastu võetud meetmete 
ajendiks olid muud põhjused kui 
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rikkumisest teatamine;
(g) ebatäpse teabe heas usus 
avalikustamine on kaitstud; avaldamisi, 
mis on tõendatult tehtud pahauskselt, ei 
kaitsta;
(h) juhtkond ja töötajad peaksid olema 
rikkumisest teatamise õiguste, poliitika ja 
menetluste alal asjakohaselt koolitatud;
(i) rikkumisest teatamise korda jälgivad ja 
hindavad regulaarselt sõltumatud 
asutused;
(j) asutuseväline rikkumisest teatamine 
valitud ametnikele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele, ajakirjandusele ja 
muudele asjakohastele osalistele on 
kaitstud, kui sisekanalid ei toimi või 
puuduvad.

Or. en

Muudatusettepanek 768
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Võitlus korruptsiooniga ja huvide 

konflikti ennetamine
Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad 
pettuse, eelistamise ja korruptsiooni vastu 
võitlemiseks ning huvide konfliktide 
ennetamiseks, eesmärgiga tagada
kontsessiooni andmise menetluse 
läbipaistvus ja kõikide kandidaatide ning 
pakkujate võrdne kohtlemine.
Vastuvõetud meetmetega luuakse ja 
kohaldatakse laiaulatuslikud ja toimivad 
hoiatus- ja järelevalvesüsteemid, mis 
aitaks kontsessioonidega seotud pettust, 
korruptsiooni, huvide konflikte ja muid 



PE497.783v03-00 20/145 AM\916835ET.doc

ET

tõsiseid rikkumisi ennetada, avastada ja 
kõrvaldada. Huvide konflikti osas lubavad 
need pakkuja või taotleja menetlusest 
välja jätta üksnes juhul, kui huvide 
konflikti ei saa tõhusalt kõrvaldada 
muude vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 769
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
[...]

Or. en

Selgitus

Üleliigne, sest võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ja 
proportsionaalsuse üldpõhimõtted on kõik juba lisatud direktiivi artiklisse 7.

Muudatusettepanek 770
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
[...]

Or. en
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Muudatusettepanek 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
kontsessioonidokumentides. Tehnilises 
kirjelduses määratakse kindlaks 
ehitustööde, teenuste või asjade nõutavad 
omadused.

Tehnilised kirjeldused ja/või 
funktsionaalsed nõuded sätestatakse 
kontsessiooni dokumentides ja need 
vastavad põhimõttele, mille kohaselt 
kõigile ettevõtjatele tuleb anda võrdne 
juurdepääs kontsessioonimenetlusele ja 
need ei või tekitada põhjendamatuid 
takistusi kontsessioonide avamisel 
konkurentsile.
Kui lepingu ese seda ei õigusta, siis ei 
viita tehnilised kirjeldused ja/või 
funktsionaalsed nõuded konkreetsele 
firmale või allikale või konkreetsele 
tootmisviisile või kaubamärgile, patendile, 
tüübile või konkreetsele päritolule või 
tehasele, millega soodustataks teatavaid 
ettevõtteid või tooteid või välistataks 
teised. Erandkorras lubatakse sellist 
viitamist, kui lepingu eset ei ole võimalik 
piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada; sellistele viidetele lisatakse 
märge „või sellega samaväärne”.

Or. en

Selgitus

Algses ettepaneku projektis lihtsalt korratakse põhidirektiivi sätteid tehniliste kirjelduste 
kohta, mis ei ole kontsessioonide puhul päris kohane. Raportöör soovitab lihtsamat viidet 
tehnilistele kirjeldustele uues artiklis 38 b, kuid parem oleks jätta see artiklisse 32. Ei oleks 
soovitatav kõiki viiteid tehnilistele kirjeldustele välja jätta, kuna see võiks julgustada 
protektsionistlikku lähenemisviisi. See lähtub raportööri ettepanekust.

Muudatusettepanek 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele muule etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 14.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilises kirjelduses täpsustatakse ka 
see, kas nõutakse intellektuaalomandi 
õiguste üleandmist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste kontsessioonide puhul, mille 
eseme kavandatud kasutajateks on kas 
üldsus või avaliku sektori või võrgustiku 

välja jäetud
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sektori hankija töötajad, peab kõnealune 
tehniline kirjeldus olema koostatud nii, et 
selles võetakse arvesse puuetega inimeste 
või kõigi kasutajate ligipääsemise nõuet, 
v.a nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kohustuslikud ligipääsunõuded
võetakse vastu liidu õigusaktiga, 
määratletakse ligipääsukriteeriumid 
tehnilises kirjelduses, viidates kõnealusele 
õigusaktile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehniline kirjeldus võimaldab kõigile 
ettevõtjatele võrdse juurdepääsu 
kontsessioonimenetlusele ega tohi 
tekitada põhjendamatuid takistusi 
kontsessiooni andmise avamisel 

välja jäetud
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konkurentsile.

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks kohustuslike 
siseriiklike tehniliste eeskirjade 
kohaldamist, kuivõrd need on liidu 
õigusega kooskõlas, sõnastatakse 
tehniline kirjeldus ühel järgmisel viisil:

välja jäetud

a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid teha kindlaks lepingu 
eseme ning et avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijad saaksid 
lepingu sõlmida;
b) viidates VIII lisas määratletud 
tehnilisele kirjeldusele ja viidates tähtsuse 
järjekorras Euroopa standardeid 
ülevõtvatele riiklikele standarditele, 
Euroopa tehnilistele tunnustustele, 
ühtsetele tehnilistele kirjeldustele, 
rahvusvahelistele standarditele, muudele 
Euroopa standardimisorganite 
kehtestatud tehnilistele 
etalonsüsteemidele või nende puudumisel 
riiklikele standarditele, riiklikele 
tehnilistele tunnustustele või riiklikele 
tehnilistele kirjeldustele ehitustööde 
projekteerimise, arvutuste ja tööde 
teostamise ning asjade kasutamise kohta;
sellisele viitele lisatakse märge „või 



AM\916835ET.doc 25/145 PE497.783v03-00

ET

sellega samaväärne”;
(c) punktis a osutatud kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid kirjeldades 
viidates punktis b osutatud tehnilisele 
kirjeldusele kui kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele vastavuse 
tagamise vahendile;
(d) viidates teatavate näitajate puhul 
punktis b osutatud tehnilisele kirjeldusele 
ja muude näitajate puhul punktis a 
osutatud kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele.

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 778
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võetakse arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi seoses otseselt olelusringiga 
seotud sotsiaalsete väliskuludega, milleks 
on näiteks tootmise mõju ümbritsevale 
keskkonnale ja läheduses asuvatele 
kogukondadele; sotsiaalsed tingimused ja 
tööhõive eeskirjad seoses tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalkindlustuse 
ja töötingimustega, nagu on sätestatud 
ELi õigusaktide, liikmesriikide 
õigusaktide, eeskirjade või haldussätetega, 
vahekohtuotsuste, kollektiivlepingute, 
lepingute ja rahvusvahelise tööõiguse 
sätetega, mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas; need kohustused kehtivad ka 
piiriülestes olukordades, kus ühe 
liikmesriigi töötajad osutavad teenuseid 
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teises riigis.

Or. de

Selgitus

Toetan täielikult hr Juvin’ ettepanekut jätta välja tehnilisi kirjeldusi puudutavad sätted. Kui 
see ettepanek enamust ei saa, võib käesolev muudatus sellele alternatiiviks olla.

Muudatusettepanek 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilises kirjelduses ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on lepingu 
reguleerimiseseme seisukohast 
põhjendatud. Erandkorras lubatakse 
sellist viitamist, kui lepingu 
reguleerimiseset ei ole lõike 3 kohaselt 
võimalik piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada; sellistele viidetele lisatakse 
märge „või sellega samaväärne”.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kasutab lõike 3 punktis b 
osutatud kirjeldusele viitamise võimalust, 
ei saa ta pakkumust tagasi lükata 
põhjusel, et pakutavad ehitustööd, asjad 
või teenused ei vasta tema poolt viidatud 
kirjeldusele, kui pakkuja tõendab oma 
pakkumuses mis tahes asjakohasel viisil, 
sealhulgas kasutades artikli 33 kohaseid 
tõendeid, et tema pakutavad lahendused 
rahuldavad tehnilises kirjelduses 
määratletud nõudeid samaväärsel viisil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija kasutab lõike 3 punkti a kohast 
võimalust sõnastada tehniline kirjeldus 
kasutusomaduste või funktsionaalsete 
nõuete kirjeldamise teel, ei saa ta lükata 
tagasi asjade, teenuste või ehitustööde 
pakkumust, mis vastab Euroopa 
standardit ülevõtvale riiklikule 
standardile, Euroopa tehnilisele 
tunnustusele, ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, rahvusvahelisele standardile 
või Euroopa standardimisorgani 
kehtestatud tehnilisele etalonsüsteemile, 
kui nendes kirjeldustes käsitletakse tema 
poolt kindlaks määratud kasutusomadusi 
või funktsionaalseid nõudeid.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmist tuleb tõlgendada koostoimes muudatusettepanekuga, mis asendab artikli 32.

Muudatusettepanek 783
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Katsearuanded, sertifitseerimine ja muu 
tõendusmaterjal
1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad võivad nõuda, et ettevõtjad 
esitaksid tunnustatud organi 
katsearuande või sellise organi 
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väljastatud tõendi tõendusmaterjalina 
tehnilisele kirjeldusele vastavuse kohta.
Kui hankijad nõuavad tunnustatud 
organite koostatud sertifikaatide esitamist, 
et tõendada vastavust konkreetsele 
tehnilisele kirjeldusele, aktsepteerivad 
hankijad ka samaväärsete muude 
tunnustatud organite tõendeid.
2. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad aktsepteerivad ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
tõenditele või katsearuannetele või tal ei 
ole võimalik neid asjaomase tähtaja 
jooksul hankida.
3. Käesoleva artikli kohased tunnustatud 
organid on katse- ja kalibreerimislaborid 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 765/2008 kohaselt 
akrediteeritud mis tahes sertifitseerimis-
ja kontrolliasutused.
4. Liikmesriigid teevad taotluse korral 
teistele liikmesriikidele kättesaadavaks 
esitatud tõendite ja dokumentidega seotud 
mis tahes teabe, et tõendada vastavust 
artiklis 32 ja käesolevas artiklis osutatud 
tehnilistele nõuetele. Asukohaliikmesriigi 
pädevad asutused annavad sellist teavet 
kooskõlas juhtimist käsitlevate sätetega, 
nagu osutatud direktiivi (asendab 
direktiivi 2004/18/EÜ) artiklis 88.

Or. en

Muudatusettepanek 784
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
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Üldpõhimõtted
Kontsessioonid antakse avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestatud 
tingimuste alusel vastavalt artiklile 39, 
eeldusel et täidetud on kõik järgmised 
tingimused:
a) pakkumus vastab kontsessiooniteates 
või huvi kinnitamise ettepanekus ja 
kontsessiooni andmise dokumentides 
esitatud nõuetele, tingimustele ja 
kriteeriumidele;
b) pakkumuse esitanud pakkuja
i) ei ole kontsessiooni andmise 
menetlusest kõrvaldatud vastavalt artikli 
36 lõigetele 4–8 ning
ii) vastab avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija poolt kooskõlas artikli 36 
lõigetega 1–3 kehtestatud 
valikukriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) järgib töösuhtele 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
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Muudatusettepanek 786
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
[...]

Or. en

Selgitus

Liiga detailne ja suurendab seepärast vigade võimalust kontsessioonilepingute andmisel, 
võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ja proportsionaalsuse põhireeglid 
on piisavad ja sisalduvad juba direktiivi artiklis 7.

Muudatusettepanek 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kontsessiooni andmine näeb ette 
läbirääkimisi, täidavad avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijad järgmisi 
eeskirju:

välja jäetud

a) kui läbirääkimised toimuvad pärast 
pakkumuste esitamist, peavad nad 
pakkujatega läbirääkimisi nende 
pakkumuste üle, et kohandada pakkumusi 
lõike 1 kohaselt esitatud kriteeriumidele ja 
nõuetele;
b) nad ei tohi avaldada läbirääkimistel 
osaleva taotleja pakutud lahendusi või 
muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta.
Sellist nõusolekut ei saa anda üldise 
loobumisena, vaid see tuleb anda seoses 
teatavate lahenduste või muu 
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konfidentsiaalse teabe kavandatava 
edastamisega;
c) nad võivad läbirääkimised viia läbi 
järjestikuste etappidena, et vähendada 
läbirääkimistel arutatavate pakkumuste 
arvu, kohaldades hanketeates, 
pakkumuste esitamise ettepanekus või 
kontsessioonidokumentides esitatud 
pakkumuste hindamise kriteeriume.
Avaliku sektori hankija näitab 
hanketeates, pakkumuste esitamise 
ettepanekus või hankedokumentides ära, 
kas ta on seda võimalust kasutanud;
d) nad hindavad pakkumusi pärast 
läbirääkimisi esialgsete 
hindamiskriteeriumide alusel;
e) nad protokollivad ametlikud arutelud ja 
mis tahes muud kontsessiooni andmise 
menetluse seisukohast olulised sammud ja 
sündmused. Eelkõige tagavad nad kõigi 
asjakohaste vahenditega läbirääkimiste 
jälgitavuse.

Or. de

Selgitus

Kõikidel menetlustel peaks olema võrdne staatus.

Muudatusettepanek 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) iga taotlejat, kelle taotlus tagasi lükati, 
tagasilükkamise põhjustest;
b) iga pakkujat, kelle pakkumus tagasi 
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lükati, tagasilükkamise põhjustest, 
sealhulgas artikli 32 lõigetes 5 ja 6 
osutatud juhtudel põhjustest, miks 
otsustati, et tegemist pole samaväärsusega 
või et ehitustööd, asjad või teenused ei 
vasta kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele;
c) iga vastuvõetava pakkumuse teinud 
pakkujat väljavalitud pakkumuse 
omadustest ja suhtelistest eelistest ning 
teatavad talle ka väljavalitud pakkuja 
nime või raamlepingu osapooled;
d) iga vastuvõetava pakkumuse teinud 
pakkujat pakkujatega läbiviidavate 
läbirääkimiste ja dialoogi korraldamisest 
ja edenemisest.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju. Lisaks 
avaldatakse kontsessiooni andmise otsus nagunii, nii et ei ole vaja täiendavat nõuet pakkujate 
teavitamise kohta.

Muudatusettepanek 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori hankijad võivad siiski 
otsustada jätta avaldamata teatavad lõikes 
6 osutatud andmed seoses lepinguga, kui 
selliste andmete avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist, oleks muul viisil 
vastuolus üldiste huvidega või kahjustaks 
era- või avalik-õiguslike ettevõtjate 
õigustatud ärihuve või nendevahelist 
ausat konkurentsi.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 790
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejate vahel valiku tegemine ja nende 
kvalitatiivne hindamine

Taotlejate ja pakkumuste vahel valiku 
tegemine ja nende kvalitatiivne hindamine 
ning kõrvalejätmise põhjused

Or. en

Muudatusettepanek 791
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejate vahel valiku tegemine ja nende 
kvalitatiivne hindamine

Taotlejate ja pakkujate vahel valiku 
tegemine ja nende kvalitatiivne hindamine 
ning kõrvalejätmise põhjused

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 169 selgitus.

Muudatusettepanek 792
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kontsessiooniandja esitab:
(a) kontsessiooniteates kontsessiooni 
kirjelduse ja osalemise tingimused;
(b) kontsessiooniteates pakkumiskutse või 
kontsessiooni dokumentides kontsessiooni 
andmise kriteeriumid.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 169 selgitus. Kontsessiooni ja osalemistingimuste 
kirjeldus peab olema kontsessiooniteates kirjas, see on kohustuslik, et tagada läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja kandidaatide ning pakkujate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine.

Muudatusettepanek 793
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad täpsustavad
kontsessiooniteates osalemistingimused 
seoses järgmisega:

Avaliku sektori hankijad kontrollivad 
osalemistingimusi seoses kutsealase ja 
tehnilise suutlikkusega, kandidaatide või 
pakkujate finantsolukorraga ning 
dokumentidega, millega kandidaadil tuleb 
tõendada vastavust kontsessiooniteates
esitatud nõudmistele. Need tingimused on 
mittediskrimineerivalt seotud lepingu 
reguleerimisesemega ja neile võidakse 
lisada miinimumnõuded, kui see on 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad täpsustavad 
kontsessiooniteates osalemistingimused 
seoses järgmisega:

Avaliku sektori hankijad täpsustavad 
kontsessiooniteates osalemistingimused 
eeskätt seoses järgmisega:

Or. de

Muudatusettepanek 795
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sobivus tegeleda kutsetööga; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 796
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majanduslik ja finantsseisund; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 797
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehniline ja/või kutsealane suutlikkus. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 798
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma. Kõik nõuded peavad 
olema lepingu esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma. Kõik nõuded peavad 
olema lepingu esemega seotud ja sellega 

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma. Kõik nõuded peavad 
olema lepingu esemega seotud ja sellega 
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rangelt proportsionaalsed, võttes arvesse 
tõelise konkurentsi tagamise vajadust.

proportsionaalsed ning võtma arvesse 
tõelise konkurentsi tagamise vajadust.

Or. de

Selgitus

Sõna „rangelt“ on siin liigne, kuna antud kontekstis ei saa terminit „proportsionaalne“ 
kuidagi piiritleda.

Muudatusettepanek 800
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma. Kõik nõuded peavad 
olema lepingu esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma.

Or. de

Muudatusettepanek 801
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad nimetavad kontsessiooniteates 
ka dokumendid, millega ettevõtja peab 
oma suutlikkust tõendama. Kõnealune 
dokumendinõue peab olema 

välja jäetud
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mittediskrimineeriv ja kontsessiooni 
esemega proportsionaalne.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad nimetavad kontsessiooniteates ka 
dokumendid, millega ettevõtja peab oma 
suutlikkust tõendama. Kõnealune 
dokumendinõue peab olema 
mittediskrimineeriv ja kontsessiooni 
esemega proportsionaalne.

Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad nimetavad kontsessiooniteates ka 
dokumendid, millega ettevõtja peab oma 
suutlikkust tõendama. Kõnealune 
dokumendinõue peab olema 
mittediskrimineeriv.

Or. de

Muudatusettepanek 803
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kontsessiooniandja esitab 
kontsessiooniteates, pakkumiskutses või 
kontsessiooni dokumentides kontsessiooni 
kirjelduse, osalemise tingimused ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumid.

Kontsessiooniandja kontrollib 
osalemistingimusi seoses järgmisega:
(a) sobivus tegeleda kutsetööga;
(b) majanduslik ja finantsseisund;
(c) tehniline ja kutsealane suutlikkus;
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(d) 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.
Kutsealane ja tehniline suutlikkus, 
kandidaatide või pakkujate finantsolukord 
ning dokumendid, millega kandidaadil 
tuleb tõendada vastavust 
kontsessiooniteates esitatud nõudmistele.
Need tingimused on seotud lepingu 
reguleerimisesemega ja on sellega 
proportsionaalsed, on 
mittediskrimineerivad ja neile võidakse 
lisada miinimumnõuded, kui see on 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidega võib ettevõtja vajaduse 
korral konkreetse kontsessiooni puhul 
tugineda teiste üksuste suutlikkusele, 
olenemata nendevahelistest juriidilistest 
suhetest. Sel juhul peab ta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijale 
tõendama, et tal on võimalus 
kontsessiooni kogu kestuse ajal käsutada 
vajalikke vahendeid, esitades selleks 
näiteks kõnealuste üksuste võetud 
kohustuse. Seoses majandus- ja 
finantsseisundiga võivad avaliku sektori 
ja võrgustiku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtja ja kõnealused üksused 

välja jäetud
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vastutaksid ühiselt lepingu täitmise eest.

Or. de

Selgitus

Suhteid kontsessionääri ja alltöövõtjate vahel peaks reguleerima asjaomase liikmesriigi 
tsiviilõigus, mitte ELi õigus.

Muudatusettepanek 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidega võib ettevõtja vajaduse 
korral konkreetse kontsessiooni puhul 
tugineda teiste üksuste suutlikkusele, 
olenemata nendevahelistest juriidilistest 
suhetest. Sel juhul peab ta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijale 
tõendama, et tal on võimalus 
kontsessiooni kogu kestuse ajal käsutada 
vajalikke vahendeid, esitades selleks 
näiteks kõnealuste üksuste võetud 
kohustuse. Seoses majandus- ja 
finantsseisundiga võivad avaliku sektori 
ja võrgustiku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtja ja kõnealused üksused 
vastutaksid ühiselt lepingu täitmise eest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju. Lisaks 
peaks sätted vastutuse kohta sisalduma tsiviilõiguses, mitte riigihankeõiguses.

Muudatusettepanek 806
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidega võib ettevõtja vajaduse 
korral konkreetse kontsessiooni puhul 
tugineda teiste üksuste suutlikkusele, 
olenemata nendevahelistest juriidilistest 
suhetest. Sel juhul peab ta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijale tõendama, 
et tal on võimalus kontsessiooni kogu 
kestuse ajal käsutada vajalikke vahendeid, 
esitades selleks näiteks kõnealuste üksuste 
võetud kohustuse. Seoses majandus- ja 
finantsseisundiga võivad avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtja ja kõnealused üksused vastutaksid 
ühiselt lepingu täitmise eest.

2. Et täita lõikes 1 sätestatud osalemise 
tingimusi, võib ettevõtja vajaduse korral 
konkreetse kontsessiooni puhul tugineda 
teiste üksuste suutlikkusele, olenemata 
nendevahelistest juriidilistest suhetest. Sel 
juhul peab ta avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale tõendama, et tal on 
võimalus kontsessiooni kogu kestuse ajal 
käsutada vajalikke vahendeid, esitades 
selleks näiteks kõnealuste üksuste võetud 
kohustuse. Seoses majandus- ja 
finantsseisundiga võivad avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtja ja kõnealused üksused vastutaksid 
ühiselt lepingu täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Raportööri ettepanek on palju parem.

Muudatusettepanek 807
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidega võib ettevõtja vajaduse 
korral konkreetse kontsessiooni puhul 
tugineda teiste üksuste suutlikkusele, 
olenemata nendevahelistest juriidilistest 
suhetest. Sel juhul peab ta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijale tõendama, 
et tal on võimalus kontsessiooni kogu 
kestuse ajal käsutada vajalikke vahendeid, 
esitades selleks näiteks kõnealuste üksuste 
võetud kohustuse. Seoses majandus- ja 

2. Kui kasutatakse allhanget, peab
ettevõtja avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale tõendama, et tal on 
võimalus kontsessiooni kogu kestuse ajal 
käsutada vajalikke vahendeid, esitades 
selleks kõnealuste üksuste võetud 
kohustuse. Alltöövõtjad peavad vastama 
ka käesoleva artikli lõigetes 5 kuni 7 
sätestatud nõuetele. Ettevõtja kontrollib, 
et nende suhtes ei kehtiks ükski 
kõrvalejätmise kriteerium. Seoses 
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finantsseisundiga võivad avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad nõuda, et
ettevõtja ja kõnealused üksused 
vastutaksid ühiselt lepingu täitmise eest.

majandus- ja finantsseisundiga on ettevõtja
vastutav kõikide oma alltöövõtjate eest, 
sõltumata juriidilisest suhtest ettevõtja ja
asjaomaste ettevõtete vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 808
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samadel tingimustel võib artiklis 22 
osutatud ettevõtjate rühm toetuda sama 
rühma teiste osaliste või teiste üksuste 
suutlikkusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 809
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kontsessiooniandja võib piirata 
kandidaatide või pakkujate arvu sobiva 
piirini, tingimusel, et seda tehakse 
läbipaistvalt ja objektiivsete kriteeriumite 
alusel. Igal juhul peab pakkumist esitama 
kutsutud taotlejate arv olema piisav 
reaalse konkurentsi tagamiseks.

Or. fr

Selgitus

Selgitus raportööri muudatusettepanekule 173, et tagada tegelik konkurents.
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Muudatusettepanek 810
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vastavalt artiklile 38 a võib 
kontsessiooniandja pidada taotlejate ja 
pakkujatega läbirääkimisi. Ta kindlustab 
menetluse põhietappide asjakohase 
registreerimise, kasutades selleks enda 
äranägemisel sobivaid vahendeid, 
vastavalt käesoleva direktiivi artikli 24 
lõikele 1.

Or. fr

Selgitus

Kui avaliku sektori ja võrgustiku sektori hankijatele võimaldatakse rohkem paindlikkust, 
peavad nad vastutasuks järgima läbipaistvuse põhimõtet. Nõudega, et kontsessiooniandja 
registreeriks menetluse peamised etapid, hoitakse ära meelevaldset otsustamist.

Muudatusettepanek 811
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad 
eelistamise ja korruptsiooni vastu 
võitlemiseks ning huvide konfliktide 
ennetamiseks, eesmärgiga tagada 
kontsessiooni andmise menetluse 
läbipaistvus ja pakkujate võrdne 
kohtlemine.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 812
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses huvide konfliktidega vastu võetud 
meetmed ei lähe kaugemale sellest, mis on 
rangelt vajalik tuvastatud konfliktide 
ennetamiseks või kõrvaldamiseks.
Eelkõige lubavad need pakkuja või 
taotleja menetlusest välja jätta üksnes 
juhul, kui huvide konflikti ei saa tõhusalt 
kõrvaldada muude vahenditega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 813
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessioonis osalemisest jäetakse 
kõrvale kõik taotlejad või pakkujad, kelle 
suhtes on langetatud lõplik kohtuotsus 
ühel järgmistest põhjustest:

välja jäetud

a) osalemine nõukogu raamotsuse 
2008/841/JSK artikli 2 lõikes 1 
määratletud kuritegelikus 
organisatsioonis;
b) Euroopa ühenduste ametnike või 
Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega 
seotud korruptsiooni vastu võitlemise 
konventsiooni artiklis 3 ning nõukogu 
raamotsuse 2003/568/JSK artiklis 2 
määratletud korruptsioon ning avaliku 
sektori hankija või ettevõtja siseriiklikus 
õiguses määratletud korruptsioon;
c) pettus Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 
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1 tähenduses;
d) terroriaktid või terroristliku tegevusega 
seotud õigusrikkumised, mis on 
määratletud raamotsuse 2002/475/JSK 
artiklites 1 ja 3, või kõnealuse raamotsuse 
artiklis 4 osutatud õigusrikkumisele 
kihutamine, sellele kaasaaitamine ning 
selle katse;
e) rahapesu vastavalt nõukogu direktiivi 
91/308/EMÜ artiklis 1 esitatud 
määratlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 814
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessioonis osalemisest jäetakse 
kõrvale kõik taotlejad või pakkujad, kelle 
suhtes on langetatud lõplik kohtuotsus ühel 
järgmistest põhjustest:

Kontsessioonis osalemisest jäetakse 
kõrvale kõik taotlejad või pakkujad, kelle 
suhtes on langetatud lõplik kohtuotsus ühel 
põhjustest, mis on esitatud riigihanke 
direktiivi [varem 31. märtsi 2004. aasta 
direktiiv 2004/18/EÜ] artikli 55 lõikes 1, 
kohaldatud vajalike muudatustega:

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) osalemine nõukogu raamotsuse 
2008/841/JSK artikli 2 lõikes 1 
määratletud kuritegelikus 
organisatsioonis;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euroopa ühenduste ametnike või 
Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega 
seotud korruptsiooni vastu võitlemise 
konventsiooni artiklis 3 ning nõukogu 
raamotsuse 2003/568/JSK artiklis 2 
määratletud korruptsioon ning avaliku 
sektori hankija või ettevõtja siseriiklikus 
õiguses määratletud korruptsioon;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pettus Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 
1 tähenduses;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 818
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pettus Euroopa ühenduste finantshuvide 
kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses;

c) pettus Euroopa ühenduste finantshuvide 
kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses ja 
pettus riikliku õiguse tähenduses;

Or. de

Muudatusettepanek 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) terroriaktid või terroristliku tegevusega 
seotud õigusrikkumised, mis on 
määratletud raamotsuse 2002/475/JSK 
artiklites 1 ja 3, või kõnealuse raamotsuse 
artiklis 4 osutatud õigusrikkumisele 
kihutamine, sellele kaasaaitamine ning 
selle katse;

välja jäetud



AM\916835ET.doc 49/145 PE497.783v03-00

ET

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) rahapesu vastavalt nõukogu direktiivi 
91/308/EMÜ artiklis 1 esitatud 
määratlusele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 821
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) osalemine inimkaubanduses ja laste 
tööjõu kasutamises, mis kuulub Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta direktiivi 2011/36/EL 
reguleerimisalasse, milles käsitletakse 
inimkaubanduse tõkestamist ja 
sellevastast võitlust ning inimkaubanduse 
ohvrite kaitset.

Or. en
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Muudatusettepanek 822
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja kontsessioonis 
osalemisest kõrvalejätmise kohustust 
kohaldatakse ka juhul, kui lõpliku 
kohtuotsusega on mõistetud süüdi 
äriühingute juhid või mis tahes muud 
isikud, kellel on õigus taotlejat või 
pakkujat esindada, tema nimel otsuseid 
teha või teda kontrollida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja kontsessioonis 
osalemisest kõrvalejätmise kohustust 
kohaldatakse ka juhul, kui lõpliku 
kohtuotsusega on mõistetud süüdi 
äriühingute juhid või mis tahes muud 
isikud, kellel on õigus taotlejat või 
pakkujat esindada, tema nimel otsuseid 
teha või teda kontrollida.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.
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Muudatusettepanek 824
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija on teadlik 
res judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmisega seotud kohustusi oma 
asukohariigi või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija riigi 
õigusaktide kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 825
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija on teadlik 
res judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmisega seotud kohustusi oma 
asukohariigi või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija riigi 
õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale riigihanke direktiivi 
[varem 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 
2004/18/EÜ] artikli 55 lõike 2 
kohaldamise alusel vajalike 
muudatustega.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.
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Muudatusettepanek 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmise 
nõudega seotud kohustusi oma 
asukohariigi või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija riigi õigusaktide 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku sektori hankija on 
teadlik res judicata jõudu omavast otsusest 
või riikliku ametiasutuse õiguslike 
tagajärgedega otsusest, mille kohaselt 
ettevõtja ei ole täitnud maksude või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi või mis tahes muid 
kohustusi, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, nagu 
tervishoid ja ohutus töökohal, 
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sotsiaalkindlustus ja töötingimused, nagu 
on sätestatud ELi ja liikmesriikide 
seaduste, õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või kaupade tarnimise 
kohas; need kohustused kehtivad ka 
piiriülestes olukordades, kus ühe 
liikmesriigi töötajad osutavad teenuseid 
teises liikmesriigis või kus pädevad 
asutused on teadlikud dokumenteeritud ja 
tõestatud rikkumistest.

Or. en

Muudatusettepanek 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik 
kohtu- või haldusotsusest, mille kohaselt 
ettevõtja ei ole täitnud maksude või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt või teda 
on korduvalt tööõiguse rikkumises süüdi 
mõistetud. Tööõiguse korduva rikkumise 
all mõistetakse vähemalt viit 
töövaidluskomisjoni otsust asjaomase 
ettevõtja üle.

Or. de

Muudatusettepanek 829
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või
võrgustiku sektori hankija on teadlik 
otsusest, mille kohaselt ettevõtja ei ole 
täitnud maksude või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides teevad niisuguseid otsuseid haldusasutused ja neid võidakse 
täiendavalt kohtulikult läbi vaadata.

Muudatusettepanek 830
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib ettevõtja kontsessioonis 
osalemisest kõrvale jätta, kui ta on teadlik 
res judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi või mis tahes muid 
kohustusi, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, nagu 
tervishoid ja ohutus töökohal, 
sotsiaalkindlustus ja töötingimused, nagu 
on sätestatud liidu ja riiklikes 
õigusaktides, kaasa arvatud 
kollektiivlepingud, mida kohaldatakse töö 
teostamise või teenuse osutamise kohas.
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Or. fr

Selgitus

Tuleks ette näha ka ettevõtja kõrvalejätmine mitte ainult maksukohustuste, vaid ka 
sotsiaalsete kohustuste täitmatajätmise korral, kusjuures kõrvalejätmise otsuse peab tegema 
kontsessiooni andja.

Muudatusettepanek 831
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

välja jäetud

(a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike nende õigusaktide mis tahes 
tõsisest rikkumisest, mille eesmärk on 
kaitsta avalikke huve kooskõlas 
aluslepinguga;
(b) ettevõtja suhtes on algatatud 
maksejõuetus- või likvideerimismenetlus, 
tema vara haldab likvideerija või kohus, 
ta on sõlminud kokkuleppe 
võlausaldajatega, peatanud äritegevuse 
või on siseriiklike õigusnormide alusel 
toimuva samalaadse menetluse tõttu 
analoogilises olukorras;
(c) ettevõtja sama hankijaga sõlmitud 
varasema kontsessiooni või mõne 
samalaadse kontsessiooni järgse olulise 
nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 832
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Or. de

Muudatusettepanek 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 834
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike nende õigusaktide mis tahes 
muust tõsisest rikkumisest, mille eesmärk 
on kaitsta avalikke huve kooskõlas 

(a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike õigusaktide mis tahes tõsisest 
rikkumisest, mille eesmärk on kaitsta 
avalikke huve kooskõlas aluslepinguga, 
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aluslepinguga; tingimusel, et rikkumine on kohtulikult 
kindlaks tehtud;

Or. en

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes muudetav tekst „muust” puudub.)

Selgitus

Täpsustus selle kohta, missuguses olukorras niisugune kõrvalejätmine võib toimuda, et 
tagada proportsionaalsus ja vaba juurdepääs kontsessioonilepingutele.

Muudatusettepanek 835
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike nende õigusaktide mis tahes 
tõsisest rikkumisest, mille eesmärk on 
kaitsta avalikke huve kooskõlas 
aluslepinguga;

(a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike õigusaktide mis tahes muudest 
rikkumistest, mille eesmärk on kaitsta 
avalikke huve kooskõlas aluslepinguga;
nende hulka kuuluvad eelkõige sotsiaal-, 
töö- ja keskkonnaõigusaktide rikkumised;

Or. de

Muudatusettepanek 836
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtja sama hankijaga sõlmitud 
varasema kontsessiooni või mõne 
samalaadse kontsessiooni järgse olulise 
nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

(c) ettevõtja sõlmitud varasema 
kontsessiooni või mõne samalaadse 
kontsessiooni järgse olulise nõude 
täitmises on esinenud ettevõtjapoolseid 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi..
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Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalik jätta ettevõtja kõrvale ka juhul, kui hankija on teadlik pidevatest 
puudustest mõne muu hankijaga sõlmitud kontsessiooni täitmisel.

Muudatusettepanek 837
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ta on teadlik tõsistest rikkumistest 
seoses liidu ja siseriikliku õigusega ning 
kollektiivlepingutega kindlaks määratud 
keskkonnakaitse, tervishoiu ja 
tööohutuse, tööõiguse ja 
sotsiaalvaldkonna seaduste, eeskirjade ja 
standarditega, mida tööde teostamise, 
teenuste osutamise ja asjade tarnimise 
kohas kohaldatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sotsiaalkindlustuse nõudeid või töö-, 
maksu- või keskkonnaõigust on rikutud.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 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.

Muudatusettepanek 840
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti c alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad esitama 
lepingu täitmise hindamise meetodi, mis 
põhineb objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
ettevõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 841
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Taotleja või pakkuja, kes on ühes 
lõigetes 5−7 osutatud olukorras, võib 
esitada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale tõendid, mis vaatamata 
kõrvalejätmist õigustavatele asjaoludele 
näitavad tema usaldusväärsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 842
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Taotleja või pakkuja, kes on ühes 
lõigetes 5−7 osutatud olukorras, võib 
esitada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale tõendid, mis vaatamata 
kõrvalejätmist õigustavatele asjaoludele 
näitavad tema usaldusväärsust.

8. Taotleja või pakkuja, kes on ühes 
lõigetes 5−7 osutatud olukorras, võib 
esitada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale riigihanke direktiivi 
[endine 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 
2004/18/EÜ] vajalike muudatustega 
kohaldamise alusel tõendid, mis vaatamata 
kõrvalejätmist õigustavatele asjaoludele 
näitavad tema usaldusväärsust.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada kontsessioonilepingute sõlmimise eeskirju ja ühtlustada 
neid riigihanke direktiivi sätetega.
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Muudatusettepanek 843
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Taotleja või pakkuja, kes on ühes 
lõigetes 5−7 osutatud olukorras, võib 
esitada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale tõendid, mis vaatamata 
kõrvalejätmist õigustavatele asjaoludele 
näitavad tema usaldusväärsust.

8. Eriti pädevate põhjenduste alusel võib 
taotleja või pakkuja, kes on lõikes 7
osutatud olukorras, esitada avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankijale tõendid, 
mis vaatamata kõrvalejätmist õigustavatele 
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.
Eriti pädevaks põhjenduseks loetakse 
näiteks aastaid varem tehtud kohtuotsus.

Or. de

Muudatusettepanek 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Taotleja või pakkuja, kes on ühes 
lõigetes 5−7 osutatud olukorras, võib 
esitada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale tõendid, mis vaatamata 
kõrvalejätmist õigustavatele asjaoludele 
näitavad tema usaldusväärsust.

8. Taotleja või pakkuja, kes on ühes lõikes 
7 osutatud olukorras, võib esitada avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijale 
tõendid, mis vaatamata kõrvalejätmist 
õigustavatele asjaoludele näitavad tema 
usaldusväärsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 845
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid määravad kindlaks 
käesoleva artikli kohaldamise tingimused.
Nad esitavad teistele liikmesriikidele 
vastava taotluse korral mis tahes teabe, 
mis on seotud käesolevas artiklis loetletud 
kõrvalejätmise põhjustega.
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas direktiivi 
[asendab direktiivi 2004/18/EÜ] artikliga 
88.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Lepingute täitmise tingimused

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad kohaldavad ehitustööde ja 
teenuste kontsessioonide andmisel 
täiendavaid sotsiaalseid ja 
keskkonnakriteeriume, mis tuuakse ära 
kontsessiooni teates.
2. Palkade (sh lisatasud), tööaja ja muude 
töötingimuste suhtes kontsessiooni 
täitmisel kehtestavad avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijad nõuded, mis 
ei ole vähem soodsad kui samas 
piirkonnas samal kutsealal või 
tööstusharus tehtava töö suhtes 
kohaldatavad tingimused, lähtudes 
järgmisest:
a) kollektiivne palgaleping või muu 
tulemus, mis on saavutatud tunnustatud 
läbirääkimistemenetluse teel, mille on läbi 
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viinud töötajate ja tööandjate ühendused, 
kuhu kuulub oluline osa antud kutseala 
või tööstusharu töötajatest ja tööandjatest, 
või
b) vahekohtu otsus (kui see on riigi 
seadustes ette nähtud), või
c) riigi seadused.
Kui piirkonnas, kus töid teostatakse, ei 
kuulu töötingimused ühegi ülalnimetatud 
punkti alla, peavad avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijad tagama 
asjaomastele töötajatele palgad (kaasa 
arvatud lisatasud), tööaja ja muud 
töötingimused, mis ei ole halvemad kui 
kontsessioonilepingu osalisega lähimas 
võrreldavas piirkonnas tegutsevatel või 
samale kutsealale või tööstusharusse 
kuuluvatel tööandjatel, kes on samas 
olukorras.

Or. de

Muudatusettepanek 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
1. Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad määravad kindlaks teenuse 
osutamise või kontsessiooni teostamise 
eritingimused eelkõige seoses sotsiaal- ja 
keskkonnakaalutlustega, tingimusel, et 
need on kontsessiooniteates kirjas.
2. palga (kaasa arvatud toetused), tööaja 
ja muude töötingimuste suhtes 
kehtestavad avaliku sektori hankijad 
tingimused, millega tagatakse 
asjaomastele töötajatele kaitse tase, mis ei 
ole halvem kui asjaomasel kutsealal või 
tööstusharus samas piirkonnas sama 
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tüüpi töö puhul kehtivad tingimused, 
lähtudes järgnevast:
a) kollektiivleping või muu tunnustatud 
läbirääkimismehhanism tööandjate ja 
töötajate organisatsioonide vahel, kuhu 
kuulub oluline osa asjaomase kutseala või 
tööstusharu tööandjatest ja töötajatest, või
b) vahekohtu otsus (kui see on antud riigi 
seadustes ette nähtud), või
c) riigi seadused või õigusnormid.
Kui piirkonnas, kus töö toimub või 
teenuseid osutatakse, ei reguleerita 
eelmises lõigus osutatud töötingimusi seal 
osutatud viisil, määratakse lepingu 
teostamise tingimused kooskõlas sarnaste 
õigusvahenditega, mis kehtivad lähimas 
asjakohases piirkonnas, või kooskõlas 
üldise tasemega, mida järgivad 
kontsessionääri kutseala või tööstusharu 
tööandjad, kelle üldine olukord on 
võrreldav.

Or. en

Muudatusettepanek 848
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Tähtaegade kehtestamine
1. Kontsessioonitaotluste ja pakkumuste 
esitamise tähtaegade määramisel võtavad 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad eriti arvesse kontsessiooni 
keerukust ja pakkumuse koostamiseks 
vajalikku aega, ilma et see piiraks artiklis 
37 sätestatud miinimumtähtaegade 
kohaldamist.
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2. Kui taotlusi või pakkumusi saab esitada 
üksnes pärast kohaga tutvumist või 
kontsessiooni andmise dokumente 
täiendavate dokumentide kontrollimist 
kohapeal, pikendatakse 
kontsessioonitaotluste esitamise tähtaegu 
nii, et kõik asjaomased ettevõtjad oleksid 
teadlikud kogu taotluste või pakkumuste 
esitamiseks vajalikust teabest.

Or. en

Selgitus

Tarbetu, sest artiklis 38 nähakse ette minimaalne tähtaeg.

Muudatusettepanek 849
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessioonitaotluste ja pakkumuste 
esitamise tähtaegade määramisel võtavad 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad eriti arvesse kontsessiooni 
keerukust ja pakkumuse koostamiseks 
vajalikku aega, ilma et see piiraks artiklis 
37 sätestatud miinimumtähtaegade 
kohaldamist.

1. Kontsessioonitaotluste ja pakkumuste 
esitamise tähtaegade määramisel võtavad 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad eriti arvesse kontsessiooni 
keerukust ja pakkumuse koostamiseks 
vajalikku aega, ilma et see piiraks artiklis 
38 sätestatud miinimumtähtaegade 
kohaldamist.

Or. es

Muudatusettepanek 850
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kontsessioonitaotluste ja pakkumuste 
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esitamise tähtaeg on vähemalt 52 päeva 
alates kontsessiooniteate saatmise päevast 
või päevast, mil taotlejatele avanes 
juurdepääs pakkumuse esitamise 
ettepanekule.

Or. fr

Selgitus

Raportööri esitatud 30-päevane tähtaeg on kontsessioonipakkumuse esitamiseks liiga lühike, 
sest sellised pakkumused on olemuselt äärmiselt keerukad. Sobivam oleks 52-päevane 
tähtaeg, sest see võimaldaks säilitada konkurentsi ja vältida varasemate taotlejate eelistamist 
uustulnukatele.

Muudatusettepanek 851
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 52 päeva alates 
kontsessiooniteate väljasaatmisest.

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 30 päeva alates 
kontsessiooniteate väljasaatmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 52 päeva alates 

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 52 kalendripäeva
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kontsessiooniteate väljasaatmisest. alates kontsessiooniteate väljasaatmisest.

Or. de

Selgitus

Termin „kalendripäev” on täpsem.

Muudatusettepanek 853
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 52 päeva alates 
kontsessiooniteate väljasaatmisest.

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 30 päeva alates 
kontsessiooniteate väljasaatmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui võrgustiku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 25 
kohaselt.

2. Pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui võrgustiku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 855
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui võrgustiku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 25 
kohaselt.

2. Pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui võrgustiku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Kontsessiooni andmise kriteeriumid

1. Kontsessiooni andja võib taotlejate ja 
pakkujatega läbirääkimisi pidada.
Kontsessiooni andja sõlmib 
kontssessioonilepingud objektiivsete 
kriteeriumide põhjal, mis vastavad artikli 
-26 a lõikes 2 toodud põhimõtetele.
2. Kontsessiooni eset, kontsessiooni 
andmise kriteeriume ja miinimumnõudeid 
ei või läbirääkimiste käigus meelevaldselt 
ega diskrimineerivalt muuta. Kõikidest 
muudatustest teatatakse kohe 
asjaomastele taotlejatele ja pakkujatele.
3. Kontsessiooni andmise kriteeriumid on 
seotud kontsessiooni esemega. Need 
võivad hõlmata keskkonnakaitse, 
sotsiaalvaldkonna, soolise 
võrdõiguslikkuse või innovatsiooniga 
seotud kriteeriume. Kontsessiooni andja 
kontrollib, kas pakkumused vastavad 
nõuetekohaselt kontsessiooni andmise 
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kriteeriumidele.
4. Kontsessiooni andja näitab 
kontsessiooniteates või pakkumuse 
esitamise ettepanekus lõikes 1 osutatud 
kriteeriumide tähtsusjärjestuse, kui tal see 
on.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Funktsionaalsed nõuded

1. Funktsionaalsete nõuetega 
määratletakse tööde või teenuste 
eesmärgid, mis on kontsessiooni esemeks.
Need esitatakse 
kontsessioonidokumentides.
2. Funktsionaalsed nõuded vastavad 
põhimõttele, mille kohaselt kõigile 
ettevõtjatele tuleb anda võrdne juurdepääs 
kontsessioonimenetlusele ja need ei või 
tekitada põhjendamatuid takistusi 
kontsessioonide avamisel konkurentsile.
Kui lepingu ese seda ei õigusta, siis ei 
viita funktsionaalsed nõuded konkreetsele 
firmale või allikale või konkreetsele 
tootmisviisile või kaubamärgile, patendile, 
tüübile või konkreetsele päritolule või 
tehasele, millega soodustataks teatavaid 
ettevõtteid või tooteid või välistataks 
teised. Erandkorras lubatakse sellist 
viitamist, kui lepingu eset ei ole võimalik 
piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada; sellistele viidetele lisatakse 
märge „või sellega samaväärne”.
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Or. fr

Selgitus

Uus artikkel seoses artikli 32 väljajätmisega raportööri poolt. Kontsessionääridele pandud 
kohustused peaksid viitama oodatavale tulemusele, mitte vahendile. Väljend „tehnilised ja/või 
funktsionaalsed nõuded” ei hõlma piisavalt kontsessioonide eriiseloomu.

Muudatusettepanek 858
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Kontsessiooni andmise kriteeriumid

1. Kontsessiooni andja võib taotlejate ja 
pakkujatega läbirääkimisi pidada.
Kontsessiooni andja sõlmib 
kontssessioonilepingud objektiivsete 
kriteeriumide põhjal, mis vastavad artikli 
26 lõikes 2 toodud põhimõtetele.
2. Kontsessiooni eset, kontsessiooni 
andmise kriteeriume ja miinimumnõudeid 
ei või läbirääkimiste käigus meelevaldselt 
ega diskrimineerivalt muuta. Kõikidest 
muudatustest teatatakse kohe 
asjaomastele taotlejatele ja pakkujatele.
3. Kontsessiooni andmise kriteeriumid 
võivad hõlmata keskkonnakaitse, 
sotsiaalvaldkonna, ühtekuuluvuse või 
innovatsiooniga seotud kriteeriume.
Kontsessiooni andja kontrollib, kas 
pakkumused vastavad nõuetekohaselt 
kontsessiooni andmise kriteeriumidele.

Or. fr

Selgitus

Raportööri uuest artiklist 38 a, kusjuures välja on jäetud kontsessiooni eseme ning 
sotsiaalsete ja keskkonnakriteeriumide seos, samuti kriteeriumide tähtsusjärjestus, mis võiksid 
põhjustada õiguslikku ebakindlust ja ei ole läbipaistvuse eesmärgi suhtes proportsionaalsed.
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Muudatusettepanek 859
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Tehnilised ja/või funktsionaalsed nõuded
1. Tehnilised ja/või funktsionaalsed 
nõuded määratakse 
kontsessioonidokumentides.
Nendega määratakse kindlaks ehitustöö, 
teenuse või asja nõutavad omadused.
Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele muule etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 14.
2. Tehniliste ja/või funktsionaalsete 
nõuetega määratletakse tööde ja/või 
teenuste eesmärgid, mis on kontsessiooni 
esemeks.
3. Tehnilised ja/või funktsionaalsed 
nõuded vastavad põhimõttele, mille 
kohaselt kõigile ettevõtjatele tuleb anda 
võrdne juurdepääs 
kontsessioonimenetlusele ja need ei või 
tekitada põhjendamatuid takistusi 
kontsessioonide avamisel konkurentsile.
Tehnilised ja/või funktsionaalsed nõuded 
on kooskõlas keskkonna iseloomu ning 
tervishoiu ja tööohutuse, sotsiaal- ja 
tööõiguse sätete, eeskirjade ja 
standarditega, mis on kindlaks määratud 
liidu ja siseriikliku õigusega ning 
kollektiivlepingutega, mida ehitustööde 
teostamise, teenuste osutamise ja asjade 
tarnimise suhtes kohaldatakse.
Kui lepingu ese seda ei õigusta, siis ei 
viita tehnilised ja/või funktsionaalsed 
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nõuded konkreetsele firmale või allikale 
või konkreetsele tootmisviisile või 
kaubamärgile, patendile, tüübile või 
konkreetsele päritolule või tehasele, 
millega soodustataks teatavaid ettevõtteid 
või tooteid või välistataks teised.
Erandkorras lubatakse sellist viitamist, 
kui lepingu eset ei ole võimalik piisavalt 
täpselt ja arusaadavalt kirjeldada;
sellistele viidetele lisatakse märge „või 
sellega samaväärne”.
Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad võivad nõuda, et ettevõtjad 
esitaksid tunnustatud organi väljastatud 
tõendi vastavuse kohta 
kontsessioonidokumentides määratud 
tehnilistele ja/või funktsionaalsetele 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud
[...]

Or. en

Selgitus

See säte on ülearune ja ei suurenda õiguslikku selgust. Võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ja proportsionaalsuse põhimõtted on juba lisatud 
direktiivi artiklisse 7 ja nende ühekordsest mainimisest piisab. Selge seos lepingu esemega on 
vajalik, kuid see on juba sätestatud artiklis 36.

Muudatusettepanek 861
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessioonid antakse objektiivsete 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise 
ning pakkumuste hindamise konkurentsi 
tingimustes, mis võimaldab teha avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija jaoks kindlaks üldised 
majanduslikud eelised.

1. Kontsessioonid antakse objektiivsete 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise.

Or. de

Muudatusettepanek 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessioonid antakse objektiivsete 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja
võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise 
ning pakkumuste hindamise konkurentsi 
tingimustes, mis võimaldab teha avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija jaoks kindlaks üldised 
majanduslikud eelised.

1. Kontsessioonid antakse objektiivsete
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise,
võrdse kohtlemise ja majandusliku 
tõhususe põhimõtete järgimise ning 
pakkumuste hindamise konkurentsi 
tingimustes, mis võimaldab teha avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija jaoks kindlaks üldised 
majanduslikud eelised.

Or. de

Muudatusettepanek 863
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni andmise kriteeriumid on 
seotud kontsessiooni esemega ning need 
ei anna avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust.

Kontsessiooni andmise kriteeriumid ei 
anna avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale piiramatut valikuvabadust.

Or. de

Muudatusettepanek 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste kriteeriumidega tagatakse tõhus 
konkurents ja nendega kaasnevad nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida. Avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad kontrollivad
tegelikkuses pakkujate esitatud teabe ja 
tõendite alusel, kas pakkumused vastavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumidele.

Kõnealuste kriteeriumidega tagatakse tõhus 
konkurents ja nendega kaasnevad nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida. Avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijad kontrollivad
nende poolt sobivaks peetaval viisil, kas
pakkujate esitatud teave vastab 
kontsessiooni andmise kriteeriumidele.
Seejuures täidavad nad läbipaistvuse ja 
pakkujate võrdse kohtlemise põhimõtteid.

Or. de

Selgitus

Põhimõtete kaasamine, mis määrati kindlaks Euroopa Kohtu otsuses Wienstromi kohtuasjas, 
mis käsitleb võrgustiku sektori hankijate kontsessiooni andmise kriteeriumide nõuetekohase 
kohaldamise kontrollimist.

Muudatusettepanek 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4



AM\916835ET.doc 75/145 PE497.783v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

välja jäetud

a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;
b) teenuste kontsessioonide ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast kontsessiooni täitma 
määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt võib kõnealused töötajad pärast 
kontsessiooni andmist asendada üksnes 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, 
et asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;
c) müügijärgsed teenused ja tehniline abi, 
tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg;
d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 lõike 1 
punktis 14, kui need kriteeriumid 
hõlmavad kõnealuste protsessidega 
vahetult seotud tegureid ning 
iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

Or. de
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise 
eeskirju.

Muudatusettepanek 866
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
sõlmivad kontsessiooni majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
lõikega 2. Need kriteeriumid võivad lisaks 
hinnale või kuludele hõlmata mis tahes 
järgmist kriteeriumi:

Or. it

Muudatusettepanek 867
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
sõlmivad kontsessiooni majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
lõikega 2. Need kriteeriumid võivad 
hõlmata järgmisi kriteeriume:

Or. de
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Muudatusettepanek 868
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;

a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus; sotsiaalsed ja 
tööhõivepoliitika kriteeriumid, näiteks 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
meetmed, eriti ebasoodsas olukorras 
olevate elanikkonnarühmade, eelkõige 
noorte ja praktikantide, pikaajaliste 
töötute, rändetaustaga või puudega 
inimeste integreerimine tööturule ning 
pakkuja, allhankijate ja tarneahela 
ettevõtete tagatised, et töötajad saavad 
suurepärased töötingimused;

Or. de

Muudatusettepanek 869
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuste kontsessioonide ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast kontsessiooni täitma 
määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt võib kõnealused töötajad pärast 
kontsessiooni andmist asendada üksnes
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, 
et asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;

b) asjaomast kontsessiooni täitma määratud 
töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja 
kogemused ning avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija õigus seada 
kõnealuste töötajate asendamine 
sõltuvusse oma nõusolekut;



PE497.783v03-00 78/145 AM\916835ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 870
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuste kontsessioonide ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast kontsessiooni täitma 
määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt võib kõnealused töötajad pärast 
kontsessiooni andmist asendada üksnes
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, 
et asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;

b) teenuste kontsessioonide ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast kontsessiooni täitma 
määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt ei või kontsessionäär pärast 
kontsessiooni andmist asendada neid 
töötajaid teiste töötajatega, kellel on 
nõutavast madalam kvalifikatsioon või 
väiksemad oskused ja kui asendamine 
toimub, on vajalik avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija nõusolek ning 
ta peab kontrollima, et asendamistega 
tagatakse samaväärne töökorraldus ja 
kvaliteet;

Or. es

Muudatusettepanek 871
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) müügijärgsed teenused ja tehniline abi, 
tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg;

c) müügijärgsed teenused ja tehniline abi, 
tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg ning kasutajatele mõeldud 
kvaliteedikriteeriumid;

Or. de
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Muudatusettepanek 872
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 lõike 1 
punktis 14, kui need kriteeriumid 
hõlmavad kõnealuste protsessidega 
vahetult seotud tegureid ning 
iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 lõike 1 
punktis 14, tootmisprotsessi kestlikkus ja 
ausa kaubanduse kriteeriumide 
rakendamine.

e) väliskulud, näiteks keskkonnaga seotud 
kulud, mis tekivad teenuse osutamiseks 
vajalike pikkade autosõitude tagajärjel ja 
mida võib vähendada keskkonnasõbraliku 
transpordi, näiteks raudteetranspordi 
kasutamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 873
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ohutus ning pakkuja tehniline ja 
finantsvõimekus.

Or. it

Muudatusettepanek 874
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) hind ja kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 875
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) sotsiaalsed kaalutlused seoses otseselt 
olelusringiga seotud sotsiaalsete 
väliskuludega, milleks on näiteks tootmise 
mõju ümbritsevale keskkonnale ja 
läheduses asuvatele kogukondadele;
sotsiaalsed tingimused ja tööhõive 
eeskirjad seoses tervishoiu ja ohutusega 
töökohal, sotsiaalkindlustuse ja 
töötingimustega, nagu on sätestatud ELi 
õigusaktide, liikmesriikide õigusaktide, 
eeskirjade või haldussätetega, 
vahekohtuotsuste, kollektiivlepingute, 
lepingute ja rahvusvahelise tööõiguse 
sätetega, 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

Selgitus

Toetan täielikult hr Juvin’ ettepanekut jätta välja tehnilisi kirjeldusi puudutavad sätted. Kui 
see ettepanek enamust ei saa, võib käesolev muudatus sellele alternatiiviks olla.
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Muudatusettepanek 876
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise maksumuse saab kindlaks määrata 
ja et seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks kasvuhoonegaaside ja muude 
saasteainete heite kulud ning muud
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 877
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad 
kontsessioonidokumentides ära olelusringi 
kulude arvutamiseks kasutatava meetodi.
Kasutatud meetod peab vastama kõigile 
järgmistele tingimustele:

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

Or. en

Muudatusettepanek 878
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see luuakse teadusliku teabe või
muude objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide
alusel;

(a) see põhineb objektiivselt 
kontrollitavatel mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel;

Or. en

Muudatusettepanek 879
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on loodud korduvaks ja pidevaks 
kasutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 880
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see on kõigile huvitatud isikutele 
kättesaadav.

(c) tavapäraselt hoolsatel ettevõtjatel, sh 
kolmandate riikide ettevõtjatel, on 
võimalik esitada nõutavad andmed 
mõistlike pingutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel kohaldada oma pakkumuses 
olelusringi kulude arvestamiseks erinevat 
meetodit, tingimusel et nad tõendavad 
kõnealuse meetodi vastavust punktides a, b 
ja c sätestatud nõuetele ning selle 
samaväärsust avaliku sektori hankija või 
võrgustiku sektori hankija osutatud 
meetodiga.

Avaliku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel kohaldada oma pakkumuses 
olelusringi kulude arvestamiseks erinevat 
meetodit, tingimusel et nad tõendavad 
kõnealuse meetodi vastavust punktides a, b 
ja c sätestatud nõuetele ning selle 
samaväärsust avaliku sektori hankija või 
võrgustiku sektori hankija osutatud 
meetodiga. Et mitte diskrimineerida neid 
pakkujaid, kes on investeerinud raha ja 
aega avaliku sektori hankija osutatud 
meetodi rakendamiseks, võivad avaliku 
sektori hankijad siiski küsida kolmanda 
osalise kinnitatud dokumente 
samaväärsuse tõestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidu õigusakti ja sealhulgas 
sektoripõhiste õigusaktide kohaste 
delegeeritud õigusaktide raames võetakse 
vastu ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, kohaldatakse seda juhul, kui 
olelusringi kulude arvutamine kuulub 
artikli 39 lõikes 4 osutatud pakkumuste 
hindamise kriteeriumide hulka.

välja jäetud

Selliste õigusaktide ja delegeeritud aktide 
loetelu on esitatud II lisas. Komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 46 seoses 
kõnealuse loetelu ajakohastamisega, kui 
uute õigusaktide vastuvõtmise, 
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tühistamise või muutmise tõttu on sellised 
muudatused vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidu õigusakti ja sealhulgas 
sektoripõhiste õigusaktide kohaste
delegeeritud õigusaktide raames võetakse 
vastu ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, kohaldatakse seda juhul, kui 
olelusringi kulude arvutamine kuulub 
artikli 39 lõikes 4 osutatud pakkumuste 
hindamise kriteeriumide hulka.

välja jäetud

Selliste õigusaktide ja delegeeritud aktide 
loetelu on esitatud II lisas. Komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 46 seoses 
kõnealuse loetelu ajakohastamisega, kui 
uute õigusaktide vastuvõtmise, 
tühistamise või muutmise tõttu on sellised 
muudatused vajalikud.

Or. de

Selgitus

Sätted, mis ergutavad avaliku sektori hankijaid kasutama olelusringi kulusid kontsessiooni 
andmise kriteeriumina, on igati teretulnud. Kuid viidatud arvutusmeetodit ei ole veel kindlaks 
määratud ja ettenägematuse tõttu tuleks see praegu tagasi lükata.

Muudatusettepanek 884
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Allhanked
1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu 
kõik osad, mis ta kavatseb lasta teha 
allhankena kolmandatel isikutel, ja 
allhangete kõik kavandatud täitjad.
2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Allhanked
1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu 
kõik osad, mis ta kavatseb lasta teha 
allhankena kolmandatel isikutel, ja 
allhangete kõik kavandatud täitjad.
2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust.

Or. de

Selgitus

Pakkuja ja alltöövõtja suhe kuulub riikliku lepinguõiguse alla, mida käesolev direktiiv ei 
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peaks mõjutama. Säte põhjustaks ka ebakindla õigusliku olukorra, sest alltöövõtjast saaks 
töövõtja. Selline säte võib võtta avaliku sektori hankijalt võimaluse lepingu oodatava 
mittenõuetekohase täitmise korral makset kinni pidada.

Muudatusettepanek 886
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

1. Kontsessiooni andja võib 
kontsessioonidokumentides paluda või 
liikmesriik nõuda, et pakkuja märgiks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja allhangete kõik kavandatud 
täitjad. Liikmesriigid piiravad pakkuja 
võimalust sõlmida teostatavate 
ehitustööde, pakutavate teenuste või 
tarnitavate asjade mis tahes etapi 
alltöövõtulepinguid rohkem kui kolmel 
järjestikusel alltöövõtu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 887
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel.

Alltöövõtjate nimekirja ajakohastatakse 
kontsessioonilepingu kehtivusajal, et võtta 
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arvesse asendamisi või muudatusi.

Or. it

Muudatusettepanek 888
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori
hankijad paluvad, et pakkuja märgiks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja allhangete kõik kavandatud 
täitjad.

Or. de

Muudatusettepanek 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

1. Kontsessiooni andja võib 
kontsessioonidokumentides paluda või 
liikmesriik nõuda, et pakkuja märgiks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja allhangete kõik kavandatud 
täitjad. Kontsessiooni andja võib näidata, 
missuguseid tööde või teenuste osi ei või 
allhankijale anda. Kui osa töödest või 
teenustest antakse alltöövõtjale, teatab 
pakkuja sellest kontsessiooni andjale.
Liikmesriigid piiravad pakkuja võimalust 
sõlmida teostatavate ehitustööde, 
pakutavate teenuste või tarnitavate asjade 
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mis tahes etapi alltöövõtulepinguid 
rohkem kui kolmel järjestikusel alltöövõtu 
tasandil. Alltöövõtu tulemusel ei tohi 
halveneda töötingimused ega 
keskkonnastandardid.

Or. en

Muudatusettepanek 890
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija palub kontsessioonidokumentides 
ja liikmesriik nõuab, et pakkuja märgiks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 891
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust.

2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust. Liikmesriigid näevad ette 
alltöövõtuahela ühisvastutuse süsteemi.
Nad tagavad, et peatöövõtjat ja iga 
alltöövõtjat, kes on rikkunud põhiõigusi, 
tervishoiu- ja ohutuseeskirju või sotsiaal-
ja tööeeskirju ning standardeid, mis on 
sätestatud liidu ning siseriiklikes 
õigusaktides ja kollektiivlepingutes, mis 
kehtivad koha suhtes, kus ehitustöid 
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teostatakse, teenuseid osutatakse või asju 
tarnitakse, võib kohustada tasuma selliste 
rikkumistega seotud makseid, nagu 
maksmata jäänud töötasu, maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, lisaks 
tööandjast alltöövõtjale või alltöövõtjale, 
kelle suhtes tööandja on vahetu 
alltöövõtja, või nende asemel.

Or. en

Muudatusettepanek 892
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust.

2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust.

Liikmesriigid tagavad alltöövõtuahela 
solidaarvastutuse süsteemi. Nad tagavad, 
et peatöövõtjat ja iga alltöövõtjat, kes on 
rikkunud põhiõigusi, tervishoiu- ja 
ohutuseeskirju või sotsiaal- ja tööeeskirju 
ning standardeid, mis on sätestatud liidu 
ja siseriiklikes õigusaktides ning 
kollektiivlepingutes, mis kehtivad koha 
suhtes, kus ehitustöid teostatakse, 
teenuseid osutatakse või asju tarnitakse, 
võib kohustada tasuma selliste 
rikkumistega seotud makseid, nagu 
maksmata jäänud töötasu, maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, lisaks 
tööandjast alltöövõtjale või alltöövõtjale, 
kelle suhtes tööandja on vahetu 
alltöövõtja, või nende asemel.
Liikmesriigid võivad oma riikliku õiguse 
alusel kehtestada rangemad 
vastutuseeskirjad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
kontsessiooni andja võib ettevõtja esitatud 
alltöövõtja tagasi lükata, juhul kui:
i) alltöövõtja ei vasta lepingut täitva 
ettevõtja jaoks ettenähtud menetluses 
osalemise tingimustele;
ii) alltöövõtja ei ole suuteline lepingu osa 
nõuetekohaselt täitma.
Menetluses osalemise tingimusi ja 
alltöövõtja suutlikkust lepingut täita 
hinnatakse vastavalt täidetavale 
lepinguosale, lähtudes artiklis 36 
sätestatud valikukriteeriumidest.

Or. pl

Muudatusettepanek 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 välja jäetud
[...]

Or. de

Selgitus

Kehtivad direktiivid sisaldavad piisavaid sätteid kontsessioonide andmise menetluse 
eeskirjade kohta. Käesoleva artikli sätetega pannakse avaliku sektori hankijatele tarbetu 
halduskoormus ja muudetakse kontsessioonide andmise menetlus jäigemaks.
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Muudatusettepanek 895
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessioonide muutmine nende 
kehtivusajal

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
antud kontsessioonide muutmine

Or. it

Muudatusettepanek 896
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni sätete olulist muutmist 
selle kehtivusajal käsitatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt uue kontsessiooni 
andmisena ning see eeldab uut 
kontsessiooni andmise menetlust vastavalt 
käesolevale direktiivile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 897
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni sätete olulist muutmist 
selle kehtivusajal käsitatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt uue kontsessiooni 
andmisena ning see eeldab uut 
kontsessiooni andmise menetlust vastavalt 
käesolevale direktiivile.

1. Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
antud kontsessiooni sätete olulist muutmist 
selle kehtivusajal käsitatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt uue kontsessiooni 
andmisena ning see eeldab uut 
kontsessiooni andmise menetlust vastavalt 
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käesolevale direktiivile.

Or. it

Muudatusettepanek 898
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni sätete olulist muutmist
selle kehtivusajal käsitatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt uue kontsessiooni
andmisena ning see eeldab uut 
kontsessiooni andmise menetlust vastavalt 
käesolevale direktiivile.

1. Kontsessiooni võib selle kehtivusajal
muuta kõrvallepinguga, välja arvatud 
oluliste muudatuste korral. Kontsessiooni
tingimuste oluline muutmine selle 
kehtivusajal eeldab uut kontsessiooni 
andmise menetlust vastavalt käesolevale 
direktiivile ja kooskõlas lõike 6 sätetega.

Or. fr

Selgitus

Kontsessiooni muutmise sätteid kõrvallepinguga tuleb täpsustada, et võimaldada suuremat 
paindlikkust ja arvesse võtta kontsessiooni kui pikaajalise lepingu iseloomu.

Muudatusettepanek 899
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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(a) muudatusega kehtestatakse 
tingimused, mis algse kontsessiooni 
andmise menetluse osana oleksid 
võimaldanud valida välja muid kui algselt 
väljavalitud taotlejaid või oleksid 
võimaldanud kontsessiooni andmist 
teisele taotlejale või pakkujale;
(b) muudatusega muudetakse 
kontsessiooni majanduslikku tasakaalu 
kontsessionääri kasuks või
(c) muudatusega laiendatakse 
kontsessiooni ulatust märkimisväärselt, et 
hõlmata kontsessiooniga algselt 
hõlmamata asju, teenuseid või ehitustöid.

Or. en

Muudatusettepanek 900
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kontsessiooni muutmist kehtivusajal 
käsitatakse olulisena, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

-a) muudatusega muudetakse 
kontsessiooni olemust;
-a a) muudatusega kaasneb 
kontsessionääri asendamine.
Käesolevat sätet ei kohaldata algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral järgmistel juhtudel:
i) ettevõtte restruktureerimine;
ii) ettevõtete vaheline vara võõrandamine;
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iii) kontsessionääri ülevõtmine 
maksejõuetuse korral või lepingulise 
tingimuse alusel teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtja poolt, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi kontsessiooni muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
kohaldamisest kõrvale hoida.

Or. fr

Selgitus

„Olulise muudatuse” sisu täpsustamine.

Muudatusettepanek 901
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatusega muudetakse kontsessiooni 
majanduslikku tasakaalu kontsessionääri 
kasuks või

b) muudatusega muudetakse oluliselt 
kontsessiooni majanduslikku tasakaalu või

Or. fr

Muudatusettepanek 902
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eeldusel, et kontsessiooni üldine 
olemus jääb samaks, ei loeta 
kontsessiooni muutmist oluliseks 
järgmistel juhtudel:
(a) muudatus oli ette nähtud esialgse 
kontsessioonilepingu selgete, täpsete ja 
ühemõtteliste läbivaatamisklauslite või -
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võimalustega, milles märgitakse võimalike 
muudatuste ulatus ja olemus ning ka 
tingimused, mille korral neid võib 
kasutada;
(b) selle maksumus käesoleva direktiivi 
ülevõtmise ajal ei ületa artiklis 6 
sätestatud piirmäära ja jääb alla 15 % 
algse lepingu ajakohastatud 
maksumusest.
Eelmise lõigu kohaldamisel:
(i) kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
maksumuse alusel. Käesoleva direktiivi 
ülevõtmise lõpptähtajal kehtivate 
kontsessioonilepingute puhul on 
kõnealune väärtus pärast direktiivi 
ülevõtmise lõpptähtaega toimunud 
järjestikuste muudatuste kumulatiivne 
maksumus.
(ii) väärtus arvutatakse artiklis 6 
sätestatud meetodi alusel;
(iii) väärtust väljendatakse käesoleva 
direktiivi ülevõtmise lõpptähtaja või 
vajaduse korral kavandatava muudatuse 
tähtaja püsivhindades.

Or. fr

Selgitus

Muudatus suurendab kontsessioonide muutmise paindlikkust.

Muudatusettepanek 903
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eeldusel, et kontsessiooni üldine 
olemus jääb samaks, ei loeta 
kontsessiooni muutmist oluliseks 
järgmistel juhtudel:
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(a) muudatus oli ette nähtud esialgse 
kontsessioonilepingu selgete, täpsete ja 
ühemõtteliste läbivaatamisklauslite või -
võimalustega, milles märgitakse võimalike 
muudatuste ulatus ja olemus ning ka 
tingimused, mille korral neid võib 
kasutada;
(b) selle maksumus ei ületa artiklis 6 
sätestatud piirmäärasid ja jääb alla 10 % 
algse lepingu ajakohastatud 
maksumusest.
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust maksumust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
maksumuse alusel.

Or. fr

Selgitus

Võetakse üle raportööri ettepanek (muudatusettepanek 191), tõstes piirmäära 5 %-lt 10 %-le, 
et võimaldada suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eeldusel, et kontsessiooni üldine 
olemus jääb samaks, ei loeta 
kontsessiooni muutmist oluliseks 
järgmistel juhtudel:
(a) muudatus oli ette nähtud esialgse 
kontsessioonilepingu selgete, täpsete ja 
ühemõtteliste läbivaatamisklauslite või -
võimalustega, milles märgitakse võimalike 
muudatuste ulatus ja olemus ning ka 
tingimused, mille korral neid võib 
kasutada; või
(b) selle maksumus ei ületa artiklis 6 
sätestatud piirmäärasid ja jääb alla 5 % 



AM\916835ET.doc 97/145 PE497.783v03-00

ET

algse lepingu ajakohastatud 
maksumusest.
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust maksumust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
maksumuse alusel.

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 191 selgitus: käesolevas uues lõikes sätestatud tingimused 
ei ole kumulatiivsed (lisatakse sõna „või”).

Muudatusettepanek 905
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontsessionääri asendamist käsitatakse 
olulise muudatusena lõike 1 tähenduses.

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 906
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 3



PE497.783v03-00 98/145 AM\916835ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontsessionääri asendamist käsitatakse 
olulise muudatusena lõike 1 tähenduses.

välja jäetud

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

Or. fr

Selgitus

Tekst on lisatud lõikesse 2.

Muudatusettepanek 907
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 908
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatus (seda tuleb vaadelda koostoimes raportööri muudatusettepanekuga 191:
artikli 42 lõige 4 on lisatud artikli 42 uude lõikesse 2 a).

Muudatusettepanek 909
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Tekst lisatud lõikesse 2 a.

Muudatusettepanek 910
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui muudatuse maksumust saab 
rahaliselt väljendada, ei käsitata muudatust 
olulisena lõike 1 tähenduses, kui selle 
maksumus ei ületa artiklis 5 sätestatud 
piirmäärasid ja/või jääb alla 20 % algse 
lepingu maksumusest, kui muudatus ei 
muuda lepingu üldist olemust. Kui tehakse 
mitu järjestikust muudatust, hinnatakse 
kõnealust maksumust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse maksumuse 
alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui muudatuse maksumust saab 
rahaliselt väljendada, ei käsitata muudatust 
olulisena lõike 1 tähenduses, kui selle 
maksumus ei ületa artiklis 5 sätestatud 
piirmäärasid ja jääb alla 20 % algse lepingu 
maksumusest, kui muudatus ei muuda 
lepingu üldist olemust. Kui tehakse mitu 
järjestikust muudatust, hinnatakse 
kõnealust maksumust järjestikuste 
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muudatuste kumulatiivse maksumuse 
alusel.

muudatuste kumulatiivse maksumuse 
alusel. Kontsessionääri poolt kolmandatelt 
isikutelt saadavate summade suurenemist 
võrreldes avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija poolt hankeprotsessi 
alguses kalkuleeritud summadega ei loeta 
lepingu muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas fraktsiooni ECR lähenemisviisiga põhidirektiivis. Lubatav maksumuse 
suurenemine, enne kui kontsessioonilepingu muudatus loetakse artikli 42 lõike 4 alusel 
„oluliseks”, tuleks tõsta 5 %-lt vähemalt 20 %-ni. Lisaks tuleks selgesõnaliselt välja öelda, et 
kui kontsessionäärilt eeldatakse tegevusriskide aktsepteerimist, tuleks talle jätta ka võimalik 
lisakasum.

Muudatusettepanek 912
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 913
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tekst on lisatud lõikesse 2 a.

Muudatusettepanek 914
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 915
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõikest 1 ei eelda oluline 
muudatus uut kontsessiooni andmise 
menetlust, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Oluline muudatus ei eelda uut 
kontsessiooni andmise menetlust, kui see 
piirdub kontsessiooni kestuse 
pikendamisega, mis on vajalik direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
tõhususe ja tulemuslikkuse säilitamiseks 
või parandamiseks, ning kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 916
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muudatused tulenevad olukorrast, mida 
hoolas avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ei saanud ette näha;

(a) muudatused tulenevad olukorrast, mida 
hoolas avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ei saanud ette näha;

Or. fr

Selgitus

Sõnastusega seotud muudatus (ei puuduta eestikeelset versiooni).

Muudatusettepanek 917
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muudatused tulenevad olukorrast, mida 
hoolas avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ei saanud ette näha;

(a) muudatused tulenevad olukorrast,
eelkõige tehnilistest või 
finantsasjaoludest, mida hoolas
kontsessiooni andja ei saanud ette näha;

Or. en

Muudatusettepanek 918
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) muudatusega ei muudeta 
kontsessiooni üldist olemust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 919
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) avaliku sektori hankija antud 
kontsessioonide puhul, kui hinna mis
tahes suurenemine ei ületa 50 % esialgse
kontsessiooni maksumusest.

(c) kavandatava muudatuse maksumus 
ületab 50 % kontsessiooni ajakohastatud
maksumusest. Maksumuse 
ajakohastamine toimub vastavalt artikli 2 
a sätetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) avaliku sektori hankija antud 
kontsessioonide puhul, kui hinna mis 
tahes suurenemine ei ületa 50 % esialgse
kontsessiooni maksumusest.

(c) avaliku sektori hankija antud 
kontsessioonide puhul, kui kavandatava 
muudatuse maksumus ei ületa 50%
kontsessiooni ajakohastatud esialgsest
maksumusest;

Or. fr

Selgitus

Tehniline parandus raportööri muudatusettepanekule 194 (eksituse tõttu ei sisaldanud 
muudatusettepaneku algne versioon eitust).

Muudatusettepanek 921
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) avaliku sektori hankija antud 
kontsessioonide puhul, kui hinna mis 
tahes suurenemine ei ületa 50 % esialgse
kontsessiooni maksumusest.

(c) või kavandatava muudatuse 
maksumus ületab 50 % kontsessiooni
ajakohastatud esialgsest maksumusest.

Or. en

Muudatusettepanek 922
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad avaldavad Euroopa Liidu 
Teatajas teate selliste muudatuste kohta.

Kontsessiooni andja avaldab Euroopa 
Liidu Teatajas teate selliste muudatuste 
kohta. Kõnealused teated sisaldavad VII 
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Kõnealused teated sisaldavad VII lisas 
esitatud teavet ja need avaldatakse 
kooskõlas artikli 28 sätetega.

lisas esitatud teavet ja need avaldatakse 
kooskõlas artikli 28 sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
sektori hankijad ei kasuta kontsessiooni 
muudatusi järgmistel juhtudel:

välja jäetud

(a) kui muudatuse eesmärk on heastada 
kontsessionääri tegevuses esinevaid või 
selle tagajärjel tekkinud puudusi, mida 
saab heastada lepinguliste kohustuste 
jõustamisega;
(b) kui muudatuse eesmärk on hüvitada 
hinnatõusu riske, mis tulenevad 
hinnakõikumisest ja mis võivad mõjutada 
lepingu täitmist ning mille kontsessionäär 
on maandanud.

Or. en

Muudatusettepanek 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 7 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui muudatus piirdub kontsessiooni 
kestuse pikendamisega, mis on 
kontsessionäärile vajalik direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluva tegevuse 
tõhususe ja tulemuslikkuse säilitamiseks 
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või parandamiseks tehtud täiendavate 
investeeringute tagasiteenimiseks.
Selliseid investeeringuid ei loeta olulisteks 
kontsessiooni muudatusteks käesoleva 
artikli lõike 2 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Eelkõige kontsessioonide puhul, mis hõlmavad rajatiste kasutamist teenuste osutamise 
eesmärgil, jätkab kontsessionäär investeeringute tegemist (mida kontsessiooni algamisel ette 
ei nähta), et ajakohastada rajatist vastavalt turu arengule ja klientide nõudmistele. Kui 
selliseid investeeringuid ei tehtaks, kahjustaks see kontsessionääri tegevuse tõhusust, mis aga 
ei oleks üldistes huvides.

Muudatusettepanek 925
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõik 1a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad ka, et kui 
kontsessioon lõpeb ja kontsessionääri 
poolt pakutavad teenused peavad jätkuma, 
oleksid täidetud järgmised tingimused:
(a) olemasoleval kontsessionääril on igal 
juhul õigus osaleda uue kontsessiooni 
andmise valikumenetluses;
(b) juhul kui kontsessioon antakse uuele 
kontsessionäärile, võetakse kõik kohased 
meetmed selleks, et teenuse osutamine 
jätkuks katkestuseta ajavahemikul, mille 
jooksul olemasolev kontsessionäär
asendatakse uuega;
(c) uus kontsessionäär või avaliku sektori 
hankija on kohustatud olemasolevale 
kontsessionäärile hüvitama need 
investeeringud, mida viimane ei ole 
kontsessiooni lõppedes jõudnud veel 
tagasi teenida. Asjakohastel juhtudel ja 
eeldusel, et see toimub objektiivsete, 
läbipaistvate ja ootuspäraste kriteeriumide 
alusel, võivad liikmesriigid kehtestada, et 
hüvitamine võib hõlmata ka viidet 
maineväärtusele, mille olemasolev 
kontsessionäär on kontsessiooni 
kasutamise käigus tekitanud ja mis 
pärandatakse uuele kontsessionäärile.

Or. en

Selgitus

Kavandatavas direktiivis kehtestatakse kontsessioonituru pakkumiste valikumenetlused, kuid 
ei ole midagi öeldud võimalike negatiivsete mõjude kohta, mida võib põhjustada endise 
valitseva kontsessionääri asendamine uustulnukaga. Kui olemasolev kontsessionäär on 
tegelikult välja kujundanud turu, mida varem ei eksisteerinud (nt sellise taristu 
väljaarendamine, mis on tõmmanud ligi palju kliente), tundub asjakohane kaaluda võimalust 
aktsepteerida hüvitust loodud immateriaalse maineväärtuse eest, mille uustulnuk vastasel 
juhul saab tasuta päranduseks.

Muudatusettepanek 927
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
V jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V JAOTIS välja jäetud
DIREKTIIVIDE 89/665/EMÜ JA 
92/13/EMÜ MUUDATUSED
[...]

Or. en

Selgitus

Komisjon ei ole kahjuks läbi vaadanud heastamisvahendite direktiive 89/665/EMÜ ja 
92/13/EMÜ, mida Euroopa Parlament on palunud teha. Oma praegusel kujul tekitavad nad 
ebaproportsionaalselt kõrge bürokraatliku koorma teenuste kontsessioonidele, mis on oma 
olemuselt paindlikud vahendid.

Muudatusettepanek 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
[...]

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 929
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
[...]

Or. de

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele kohtuasjas C-324/98 saab liikmesriikidelt nõuda vaid 
hankemenetluste erapooletuse kontrolli võimaldamist.

Muudatusettepanek 930
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
[...]

Or. en

Muudatusettepanek 931
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44a
Liikmesriigid tagavad kohaste menetluste 
olemasolu lepingu sõlmimise otsuste 
erapooletuse kontrollimiseks.

Or. de
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Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele kohtuasjas C-324/98 saab liikmesriikidelt nõuda vaid 
hankemenetluste erapooletuse kontrolli võimaldamist.

Muudatusettepanek 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
[...]

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 933
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
[...]

Or. de

Muudatusettepanek 934
Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
[...]

Or. en

Muudatusettepanek 935
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 21 lõikes 3, 
artikli 23 lõikes 2, artikli 25 lõikes 3, 
artikli 40 lõikes 3 ja artikli 52 lõikes 2
osutatud volitused antakse komisjonile 
määramata ajaks alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev].

2. Artikli 23 lõikes 2 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 936
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 4 lõikes 3, artikli 21 lõikes 3, artikli 
23 lõikes 2, artikli 25 lõikes 3, artikli 40 
lõikes 3 ja artikli 52 lõikes 2 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 23 lõikes 2 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
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otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 937
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 30. juuniks 2014. Nad edastavad 
nimetatud normide teksti komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 30. juuniks 2014. Nad edastavad 
nimetatud normide teksti komisjonile.
Käesolev direktiiv ei mõjuta nende 
kontsessioonilepingute sõlmimist, mis on 
sõlmitud hiljemalt enne [...]1.
__________________
1ülevõtmistähtaja kuupäev

Or. en

Muudatusettepanek 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 30. juuniks 2014. Nad edastavad 
nimetatud normide teksti komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 30. juuniks 2015. Liikmesriigid 
tagavad, et nimetatud sätted ei hõlma 
enne seda kuupäeva sõlmitud 
kontsessioonilepinguid. Nad edastavad 
nimetatud normide teksti komisjonile.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida õiguskindlusetust praeguste kontsessioonilepingute 
osas.

Muudatusettepanek 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viiteid direktiivi 2004/17/EÜ artikli 1 lõike 
3 punktidele a ja b ning direktiivi 
2004/18/EÜ III jaotise artikli 1 lõigetele 3 
ja 4 tõlgendatakse viidetena käesolevale 
direktiivile.

1. Viiteid direktiivi 2004/17/EÜ artikli 1 
lõike 3 punktidele a ja b ning direktiivi 
2004/18/EÜ III jaotise artikli 1 lõigetele 3 
ja 4 tõlgendatakse viidetena käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Selgitus

Käesoleva uue sättega viiakse sisse üleminekuperiood veesektoris jt valdkondades 
tegutsevatele sidusettevõtjatele, kelle tegevust ei ole võimalik lahutada kogukäibe arvutamisel 
vastavalt artiklis 11 kehtestatud tingimustele. Nii antakse sellistele üksustele võimalus 
kohandada ennast kehtivatele eeskirjadele, seadmata ohtu nende globaalset tervikstruktuuri.

Muudatusettepanek 940
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad oma seaduste, 
määruste ja rakendussätetega 5–10 
aastase üleminekuperioodi käesoleva 
direktiivi sätete rakendamiseks mis tahes 
uute kontsessioonilepingute suhtes.

Or. en



AM\916835ET.doc 115/145 PE497.783v03-00

ET

Muudatusettepanek 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teenuste kontsessioone, mis on 
sõlmitud III lisa punktis 3 nimetatud 
tegevuse eesmärgil ja mida praegu 
opereerivad artiklis 11 määratletud 
sidusettevõtted, võib pikendada ilma 
käesoleva direktiivi sätteid kohaldamata, 
tingimusel et 100% selle sidusettevõtja 
eelneva kolme aasta III lisa punktis 3 
nimetatud tegevustega seotud teenuste 
kogukäibest on saadud teenuste 
osutamisest temaga seotud ettevõtjatele.
Sellised pikendamised võivad toimuda 
kolme aasta jooksul pärast artikli 49 
lõikes 1 mainitud kuupäeva. Nimetatud 
lepingud kehtivad, kui on täidetud 
eelmainitud tingimused, ja lõpevad 
hiljemalt 5 aastat pärast artikli 49 lõikes 1 
mainitud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Käesoleva uue sättega viiakse sisse üleminekuperiood veesektoris jt valdkondades 
tegutsevatele sidusettevõtjatele, kelle tegevust ei ole võimalik lahutada kogukäibe arvutamisel 
vastavalt artiklis 11 kehtestatud tingimustele. Nii antakse sellistele üksustele võimalus 
kohandada ennast kehtivatele eeskirjadele, seadmata ohtu nende globaalset tervikstruktuuri.

Muudatusettepanek 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punktid 2, 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi ja soojusenergia puhul: välja jäetud
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(a) selliste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärk on pakkuda 
avalikkusele gaasi või soojusenergia 
tootmise, transpordi või jaotamisega 
seotud teenust;
(b) gaasi või soojusenergia tarnimine 
sellistesse võrkudesse.
Kui artikli 4 lõike 1 teises ja kolmandas 
lõigus osutatud võrgustiku sektori hankija 
varustab üldkasutatavat teenust osutavaid
võrke gaasi või soojusenergiaga, ei 
käsitata seda asjakohase tegevusena lõike 
1 tähenduses, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(c) asjaomase üksuse gaasi või 
soojusenergia tootmine on muu kui selles 
lõikes või käesoleva lisa punktides 2–4 
osutatud tegevuse vältimatuks tagajärjeks;
(d) üldkasutatavate võrkude varustamise 
eesmärk on ainult kõnealuse toodangu 
majanduslik ekspluateerimine ja see ei 
ületa 20 % üksuse käibest, võttes arvesse 
kolme eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.
3. Elektrienergia puhul:
(a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele elektrienergia tootmise, 
transpordi või jaotamisega seotud teenust;
(b) elektrienergia tarnimine sellistesse 
võrkudesse.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab 
elektrienergiaga varustamine elektri 
tootmist ja hulgimüüki.
Kui artikli 4 lõike 1 teises või kolmandas 
lõigus osutatud võrgustiku sektori hankija 
varustab üldkasutatavat teenust osutavaid 
võrke elektrienergiaga, ei käsitata seda 
asjakohase tegevusena lõike 1 tähenduses, 
kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:
a) asjaomane üksus toodab elektrienergiat 
seetõttu, et selle tarbimine on vajalik muu 
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kui selles lõikes või käesoleva lisa 
punktides 1, 3 ja 4 nimetatud tegevuse 
teostamiseks;
b) üldkasutatavate võrkude varustamine 
sõltub ainult üksuse omatarbimisest ega 
ole ületanud 30 % üksuse summaarsest 
energiatootmisest, võttes arvesse kolme 
eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.
4. Joogivee puhul:
(a) selliste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele joogivee tootmise, transpordi 
või jaotamisega seotud teenust;
(b) joogivee tarnimine sellistesse 
võrkudesse.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
kontsessioonide suhtes, mille on andnud 
või korraldanud üksused, kes tegelevad 
eespool osutatud tegevusega ning mis on 
seotud ühega järgmistest:
(c) vesiehitusprojektide, niisutuse või 
maakuivendusega, tingimusel, et 
joogiveetarne moodustab üle 20 % 
nimetatud projektide, niisutus- või 
kuivendustööde käigus saadava vee 
kogumahust, või
(d) reovee ärajuhtimine ja töötlemine.
Kui artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus ja 
lõikes 2 osutatud võrgustiku sektori 
hankija varustab üldkasutatavat teenust 
osutavaid võrke joogiveega, ei käsitata 
seda asjakohase tegevusena esimese lõigu 
tähenduses, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(e) asjaomase üksuse joogivee tootmine 
toimub seetõttu, et selle joogivee 
tarbimine on vajalik muu kui käesoleva 
lisa punktides 1–4 nimetatud tegevuse 
teostamiseks;
(f) üldkasutatavate võrkude varustamine 
sõltub ainult üksuse omatarbimisest ega 
ole ületanud 30 % üksuse summaarsest 
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joogivee tootmisest, võttes arvesse kolme 
eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.

Or. de

Selgitus

Kohandamine artikli 8 kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 943
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi ja soojusenergia puhul: Kui 
artikli 4 lõike 1 teises ja kolmandas lõigus 
osutatud võrgustiku sektori hankija 
varustab üldkasutatavat teenust osutavaid 
võrke gaasi või soojusenergiaga, ei 
käsitata seda asjakohase tegevusena lõike 
1 tähenduses, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:

välja jäetud

(a) selliste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärk on pakkuda 
avalikkusele gaasi või soojusenergia 
tootmise, transpordi või jaotamisega 
seotud teenust;
(b) gaasi või soojusenergia tarnimine 
sellistesse võrkudesse.
(c) asjaomase üksuse gaasi või 
soojusenergia tootmine on muu kui selles 
lõikes või käesoleva lisa punktides 2–4 
osutatud tegevuse vältimatuks tagajärjeks;
(d) üldkasutatavate võrkude varustamise 
eesmärk on ainult kõnealuse toodangu 
majanduslik ekspluateerimine ja see ei 
ületa 20 % üksuse käibest, võttes arvesse 
kolme eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.
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Or. en

Muudatusettepanek 944
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektrienergia puhul: välja jäetud
(a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele elektrienergia tootmise, 
transpordi või jaotamisega seotud teenust;
(b) elektrienergia tarnimine sellistesse 
võrkudesse.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab 
elektrienergiaga varustamine elektri 
tootmist ja hulgimüüki.
Kui artikli 4 lõike 1 teises või kolmandas 
lõigus osutatud võrgustiku sektori hankija 
varustab üldkasutatavat teenust osutavaid 
võrke elektrienergiaga, ei käsitata seda 
asjakohase tegevusena lõike 1 tähenduses, 
kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:
(a) asjaomane üksus toodab 
elektrienergiat seetõttu, et selle tarbimine 
on vajalik muu kui selles lõikes või 
käesoleva lisa punktides 1, 3 ja 4 
nimetatud tegevuse teostamiseks;
(b) üldkasutatavate võrkude varustamine 
sõltub ainult üksuse omatarbimisest ega 
ole ületanud 30 % üksuse summaarsest 
energiatootmisest, võttes arvesse kolme 
eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 945
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab 
elektrienergiaga varustamine elektri 
tootmist ja hulgimüüki.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab 
elektrienergiaga varustamine elektri 
tootmist ja tarnimist (hulgimüüki ning 
jaemüüki lõpptarbijatele).

Or. fr

Selgitus

Kooskõla valdkondliku direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 946
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Joogivee puhul: välja jäetud
(a) selliste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele joogivee tootmise, transpordi 
või jaotamisega seotud teenust;
(b) joogivee tarnimine sellistesse 
võrkudesse.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
kontsessioonide suhtes, mille on andnud 
või korraldanud üksused, kes tegelevad 
eespool osutatud tegevusega ning mis on 
seotud ühega järgmistest:
(a) vesiehitusprojektide, niisutuse või 
maakuivendusega, tingimusel, et 
joogiveetarne moodustab üle 20 % 
nimetatud projektide, niisutus- või 
kuivendustööde käigus saadava vee 



AM\916835ET.doc 121/145 PE497.783v03-00

ET

kogumahust, või
(b) reovee ärajuhtimine ja töötlemine.
Kui artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus ja 
lõikes 2 osutatud võrgustiku sektori 
hankija varustab üldkasutatavat teenust 
osutavaid võrke joogiveega, ei käsitata 
seda asjakohase tegevusena esimese lõigu 
tähenduses, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(a) asjaomase üksuse joogivee tootmine 
toimub seetõttu, et selle joogivee 
tarbimine on vajalik muu kui käesoleva 
lisa punktides 1–4 nimetatud tegevuse 
teostamiseks;
(b) üldkasutatavate võrkude varustamine 
sõltub ainult üksuse omatarbimisest ega 
ole ületanud 30 % üksuse summaarsest 
joogivee tootmisest, võttes arvesse kolme 
eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.

Or. en

Muudatusettepanek 947
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Joogivee puhul: välja jäetud
(a) selliste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele joogivee tootmise, transpordi 
või jaotamisega seotud teenust;
(b) joogivee tarnimine sellistesse 
võrkudesse.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
kontsessioonide suhtes, mille on andnud
või korraldanud üksused, kes tegelevad 
eespool osutatud tegevusega ning mis on 
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seotud ühega järgmistest:
(a) vesiehitusprojektide, niisutuse või 
maakuivendusega, tingimusel, et 
joogiveetarne moodustab üle 20 % 
nimetatud projektide, niisutus- või 
kuivendustööde käigus saadava vee 
kogumahust, või
(b) reovee ärajuhtimine ja töötlemine.
Kui artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus ja 
lõikes 2 osutatud võrgustiku sektori 
hankija varustab üldkasutatavat teenust 
osutavaid võrke joogiveega, ei käsitata 
seda asjakohase tegevusena esimese lõigu 
tähenduses, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(a) asjaomase üksuse joogivee tootmine 
toimub seetõttu, et selle joogivee 
tarbimine on vajalik muu kui käesoleva 
lisa punktides 1–4 nimetatud tegevuse 
teostamiseks;
(b) üldkasutatavate võrkude varustamine 
sõltub ainult üksuse omatarbimisest ega 
ole ületanud 30 % üksuse summaarsest 
joogivee tootmisest, võttes arvesse kolme 
eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.

Or. de

Muudatusettepanek 948
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Joogivee puhul: välja jäetud
(a) selliste püsivõrkude pakkumine või 
käitamine, mille eesmärgiks on pakkuda 
avalikkusele joogivee tootmise, transpordi 
või jaotamisega seotud teenust;
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(b) joogivee tarnimine sellistesse 
võrkudesse.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
kontsessioonide suhtes, mille on andnud 
või korraldanud üksused, kes tegelevad 
eespool osutatud tegevusega ning mis on 
seotud ühega järgmistest:
(a) vesiehitusprojektide, niisutuse või 
maakuivendusega, tingimusel, et 
joogiveetarne moodustab üle 20 %
nimetatud projektide, niisutus- või 
kuivendustööde käigus saadava vee 
kogumahust, või
(b) reovee ärajuhtimine ja töötlemine.
Kui artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus ja 
lõikes 2 osutatud võrgustiku sektori 
hankija varustab üldkasutatavat teenust 
osutavaid võrke joogiveega, ei käsitata 
seda asjakohase tegevusena esimese lõigu 
tähenduses, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(a) asjaomase üksuse joogivee tootmine 
toimub seetõttu, et selle joogivee 
tarbimine on vajalik muu kui käesoleva 
lisa punktides 1–4 nimetatud tegevuse 
teostamiseks;
(b) üldkasutatavate võrkude varustamine 
sõltub ainult üksuse omatarbimisest ega 
ole ületanud 30 % üksuse summaarsest 
joogivee tootmisest, võttes arvesse kolme 
eelneva aasta, sh käesoleva aasta 
keskmist.

Or. de

Muudatusettepanek 949
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa



PE497.783v03-00 124/145 AM\916835ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevused, mis on seotud võrgustike 
käitamise või avalikkusele 
transporditeenuse pakkumisega rongiga, 
automaatsüsteemidega, trammiga, 
trollibussiga, bussiga või köisteedel.

4. Tegevused, mis on seotud võrgustike 
käitamise või avalikkusele 
transporditeenuse pakkumisega rongiga, 
automaatsüsteemidega, trammiga, 
trollibussiga, bussiga või köisteedel,
kuivõrd nad ei ole reguleeritud teiste 
ühenduse vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevused, mis on seotud võrgustike 
käitamise või avalikkusele 
transporditeenuse pakkumisega rongiga, 
automaatsüsteemidega, trammiga, 
trollibussiga, bussiga või köisteedel.

4. Tegevused, mis on seotud võrgustike 
käitamise või avalikkusele 
transporditeenuse pakkumisega rongiga, 
automaatsüsteemidega, trammiga, 
trollibussiga, bussiga või köisteedel ja 
kavandatud rahuldama elanike üldisi 
transpordivajadusi.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekus tuuakse selgelt välja, et avalike transporditeenuste mõiste ei saa 
hõlmata võrgustikke, mida kasutatakse selliste transporditeenuste pakkumiseks (nt 
köisraudteed), mis on seotud üksnes selliste ettevõtete äriga, kelle eesmärk ei ole elanike 
üldiste transpordivajaduste rahuldamine, vaid tegelemine turismi, vaba-aja, meelelahutuse ja 
sportlike tegevustega ja nii ära kasutada mägede pakutavaid võimalusi.

Muudatusettepanek 951
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transporditeenuste puhul loetakse 
võrgustiku olemasoluks seda, kui teenust 
osutatakse vastavalt liikmesriigi pädeva 
asutuse kehtestatud tegevustingimustele, 
nagu näiteks teenindusmarsruutide 
tingimused, pakutav läbilaskevõime või 
teenindussagedus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transporditeenuste puhul loetakse 
võrgustiku olemasoluks seda, kui teenust 
osutatakse vastavalt liikmesriigi pädeva 
asutuse kehtestatud tegevustingimustele, 
nagu näiteks teenindusmarsruutide 
tingimused, pakutav läbilaskevõime või 
teenindussagedus.

Transporditeenuste puhul loetakse 
võrgustiku olemasoluks seda, kui teenust 
osutatakse vastavalt liikmesriigi pädeva 
asutuse kehtestatud tegevustingimustele, 
nagu näiteks teenindusmarsruutide 
tingimused, pakutav läbilaskevõime või 
teenindussagedus. Käesolevat sätet ei 
kohaldata mingil juhul selliste 
transpordisüsteemidega seotud 
tegevustele, mille eesmärk, olenevalt 
nende struktuurilistest või 
funktsionaalsetest omadustest, on üksnes 
ärieesmärgil selliste turismi-, vabaaja- või 
sporditeenuste pakkumine, mille 
osutamine ei kuulu avaliku sektori 
hankijate ülesannete või võrgustiku 
sektori hankijate tegevuste hulka.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekus tuuakse selgelt välja, et avalike transporditeenuste mõiste ei saa 
hõlmata võrgustikke, mida kasutatakse selliste transporditeenuste pakkumiseks (nt 
köisraudteed), mis on seotud üksnes selliste ettevõtete äriga, kelle eesmärk ei ole elanike 



PE497.783v03-00 126/145 AM\916835ET.doc

ET

üldiste transpordivajaduste rahuldamine, vaid tegelemine turismi, vaba-aja, meelelahutuse ja 
sportlike tegevustega ja nii ära kasutada mägede pakutavaid võimalusi.

Muudatusettepanek 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste
või muude terminaliteenuste osutamiseks
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.

5. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamate või 
muude terminalirajatiste pakkumiseks
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu, või selliste 
terminalirajatiste käitajatele, kellele 
antakse nende kasutamine üle nende 
valmimisel.

Or. en

Selgitus

Selle täienduse eesmärk on kõrvaldada teatav ebaselgus juhul, kui sellise rajatise ehitanud 
ettevõtja ei kasuta seda otseselt terminalikäitajana, vaid rendib seda teatava tasu eest 
kolmandale isikule. Sellisel juhul ei saa rendileandja ja rentniku suhet käsitleda teenuste 
kontsessioonina.

Muudatusettepanek 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude terminaliteenuste osutamiseks 
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.

6. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude üldtaristuteenuste osutamiseks 
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.
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Or. de

Selgitus

Terminalirajatis ei ole seda laadi üldtaristu, mida hõlmab avaliku sektori hankijate tegevus, 
vaid pealisehitus, ning on seetõttu hõlmatud eraettevõtjate tegevusega.

Muudatusettepanek 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija liik ja peamine tegevusala.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See teave ei oma kontsessiooni teostamise seisukohast mingit tähtsust, seega võib selle sätte 
välja jätta. Punktis 1 on võrgustiku sektori hankija kohta nõutud piisavalt teavet.

Muudatusettepanek 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija liik ja peamine tegevusala.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.
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Muudatusettepanek 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kontsessiooni(de) hinnanguline 
kogumaksumus; kui kontsessioon on 
osadeks jaotatud, esitatakse vastav teave 
iga osa kohta koos kontsessiooni 
hinnangulise kogumaksumuse arvutamise 
üksikasjaliku meetodiga kooskõlas 
artikliga 6.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 10 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer



AM\916835ET.doc 129/145 PE497.783v03-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 10 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral märge selle kohta, kas 
õigus- või haldusnormidega nähakse ette, 
et teenust võib osutada üksnes kindla 
kutseala esindaja; viide asjaomastele 
õigus- või haldusnormidele;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Vajaduse korral eritingimused, mida 
tuleb arvestada kontsessiooni täitmisel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Vajaduse korral nõuded ja 
tingimused, mis on seotud elektrooniliste 

välja jäetud
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sidevahendite kasutamisega.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. Teave selle kohta, kas kontsessioon on 
seotud Euroopa Liidu vahenditega 
rahastatava projekti ja/või programmiga.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kontsessiooniteated peaksid sisaldama üksnes sellist teavet, mida huvitatud pooled vajavad 
pakkumuse esitamiseks. Jääb ebaselgeks, kuidas on käesolevas sättes viidatud teave 
asjakohane.

Muudatusettepanek 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. Teave selle kohta, kas kontsessioon on 
seotud Euroopa Liidu vahenditega 
rahastatava projekti ja/või programmiga.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 964
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hanke lühikirjeldus: ehitustööde olemus 
ja ulatus, asjade olemus, kogus ja 
maksumus, teenuste olemus ja ulatus. Kui 
kontsessioon on osadeks jaotatud, 
esitatakse vastav teave iga osa kohta.
Vajaduse korral valikuvõimaluste 
kirjeldus.

5. Lepingu lühikirjeldus: ehitustööde 
olemus ja ulatus, asjade olemus, kogus ja 
maksumus, teenuste olemus ja ulatus.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artiklis 39 osutatud kriteeriumid, mida 
kasutati kontsessiooni või kontsessioonide 
andmisel:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 966
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Iga kontsessiooni andmisega seoses 
saadud pakkumuste arv, sealhulgas:

välja jäetud

a) väikestelt või keskmise suurusega 
ettevõtjatelt saadud pakkumuste arv;
b) välismaalt saadud pakkumuste arv;
c) elektrooniliselt saadud pakkumuste arv.

Or. en

Muudatusettepanek 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga kontsessiooni andmise kohta 
eduka(te) pakkuja(te) nimi, aadress, sh 
NUTSi kood, telefoni- ja faksinumber, 
meili- ja internetiaadress, sealhulgas:

välja jäetud

a) teave selle kohta, kas edukas pakkuja 
on väike või keskmise suurusega ettevõtja;
b) teave selle kohta, kas kontsessioon anti 
rühmale.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 968
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 10 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga kontsessiooni andmise kohta 
eduka(te) pakkuja(te) nimi, aadress, sh 
NUTSi kood, telefoni- ja faksinumber, 
meili- ja internetiaadress, sealhulgas:

10. Iga kontsessiooni andmise kohta 
eduka(te) pakkuja(te) nimi, aadress, sh 
NUTSi kood, telefoni- ja faksinumber, 
meili- ja internetiaadress.

Or. en

Muudatusettepanek 969
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 10 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave selle kohta, kas edukas pakkuja 
on väike või keskmise suurusega ettevõtja;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 970
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 10 - alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, kas kontsessioon anti 
rühmale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Antud kontsessiooni maksumus ja 
peamised finantstingimused, sealhulgas 
tasud ja hinnad.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju. Pealegi 
on see säte ettevõtjate huvidega vastuolus.

Muudatusettepanek 972
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Antud kontsessiooni maksumus ja 
peamised finantstingimused, sealhulgas 
tasud ja hinnad.

11. Antud kontsessiooni maksumus ja 
peamised finantstingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Vajaduse korral iga kontsessiooni 
suurus ja maksumus, mille suhtes 
tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud 
kolmandate isikutega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Teave selle kohta, kas kontsessioon on 
seotud Euroopa Liidu vahenditega 
rahastatava projekti ja/või programmiga.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 975
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Järelevalveasutuse ning läbivaatamise 
ja vajaduse korral vahendusmenetluse eest 
vastutava asutuse nimi ja aadress.
Läbivaatamise menetluse täpsed tähtajad 
või vajaduse korral sellekohast teavet 
väljastava asutuse nimi, aadress, telefoni-
ja faksinumber ja e-posti aadress.

14. Läbivaatamise ja vajaduse korral 
vahendusmenetluse eest vastutava asutuse 
nimi ja aadress. Läbivaatamise menetluse 
täpsed tähtajad või vajaduse korral 
sellekohast teavet väljastava asutuse nimi, 
aadress, telefoni- ja faksinumber ja e-posti 
aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Kontsessiooni hinnangulise 
kogumaksumuse arvutamise üksikasjalik 
meetod kooskõlas artikliga 6.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju. Pealegi 
võib see säte põhjustada väiksematele avaliku sektori hankijatele õigusvaidluste riski.

Muudatusettepanek 977
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – I osa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Kontsessiooni hinnangulise 
kogumaksumuse arvutamise üksikasjalik
meetod kooskõlas artikliga 6.

17. Kontsessiooni hinnangulise 
kogumaksumuse arvutamise meetod 
kooskõlas artikliga 6.

Or. en

Muudatusettepanek 978
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – II osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II. TEAVE, MIS AVALDATAKSE 
KONTSESSIOONI ANDMISE TEATES 
KOOSKÕLAS ARTIKLI 27 LÕIKEGA 2

välja jäetud

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nimi, identifitseerimisnumber 
(kui see on siseriiklike õigusaktidega ette 
nähtud), aadress, sh NUTSi kood, 
telefoni- ja faksinumber, meili- ja 
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internetiaadress, ning täiendavat teavet 
andva talituse kontaktandmed, kui need 
erinevad hankija andmetest.
2. Hanke lühikirjeldus: ehitustööde 
olemus ja ulatus, asjade olemus, kogus ja 
maksumus, teenuste olemus ja ulatus. Kui 
kontsessioon on osadeks jaotatud, 
esitatakse vastav teave iga osa kohta.
Vajaduse korral valikuvõimaluste 
kirjeldus.
3. CPV nomenklatuuri viitenumber või -
numbrid.
4. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija liik ja peamine tegevusala.
5. Kontsessiooni andmise otsuse või 
otsuste tegemise kuupäev.
6. Iga kontsessiooni kohta eduka(te) 
pakkuja(te) nimi, aadress, sh NUTSi 
kood, telefoni- ja faksinumber, meili- ja 
internetiaadress.
7. Antud kontsessiooni maksumus ja 
peamised finantstingimused, sealhulgas 
tasud ja hinnad.
8. Kontsessiooni hinnangulise 
kogumaksumuse arvutamise üksikasjalik 
meetod kooskõlas artikliga 6.

Or. en

Muudatusettepanek 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Antud kontsessiooni maksumus ja 
peamised finantstingimused, sealhulgas 
tasud ja hinnad.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju. Pealegi
on see säte vastuolus ärisaladuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 980
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII lisa välja jäetud
[...]

Or. en

Muudatusettepanek 981
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa välja jäetud
[...]

Or. en

Muudatusettepanek 982
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt 1 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus annab 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus annab 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
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hankijale artikli 28 lõikes 5 osutatud 
kinnituse.

hankijale artikli 28 lõikes 2 osutatud 
kinnituse.

Or. en

Muudatusettepanek 983
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täiendava või lisateabe avaldamine välja jäetud
Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad avaldavad tehnilised kirjeldused 
ja lisadokumendid täielikult internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täiendava või lisateabe avaldamine välja jäetud
Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad avaldavad tehnilised kirjeldused 
ja lisadokumendid täielikult internetis.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teadete elektrooniliselt saatmise vorm 
ja kord

välja jäetud

Teate elektrooniliselt saatmise vorm ja 
kord on kättesaadavad internetis aadressil 
http://simap.europa.eu.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lihtsustada kontsessioonilepingute andmise eeskirju.

Muudatusettepanek 986
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X lisa välja jäetud
[...]

Or. en

Muudatusettepanek 987
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X a lisa
ARTIKLIS 17 OSUTATUD TEENUSED

CPV kood Kirjeldus
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79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;
75231240-8; 85000000-9 kuni 85323000-
9; (välja arvatud 85321000-5 ja 
85322000-2) 98133100-5 ja 98200000-5 / 
Tervishoiu-, sotsiaal- ja nendega seotud 
teenused
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1;
79995000-5 kuni 79995200-7; 80100000-5 
kuni 80660000-8 (välja arvatud 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1);
92000000-1 kuni 92700000-8 (välja 
arvatud 92230000-9, -292231000, 
92232000-6) / Hariduse, tervishoiu ja 
kultuuri haldusteenused
75300000-9 / Kohustusliku 
sotsiaalkindlustuse teenused
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Sotsiaaltoetuste teenused
98000000-3; 55521100-9 / Muud 
ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused
98120000-0 / Ametiühingute teenused
98131000-0 / Usuorganisatsioonide 
teenused
61000000-5 kuni 61530000-9; 63370000-3 
kuni 63372000-7 / Veetransport
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9 kuni 63600000-5 
(välja arvatud 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7 / 
Transpordi abiteenused
74500000-4 kuni 74540000-6 (välja 
arvatud 74511000-4); 95000000-2 kuni 
95140000-5 / Personalivaliku ja -otsingu 
teenused
74600000-5 kuni 74620000-1 / Uurimis-
ja turvateenused, välja arvatud 
soomussõidukiteenused
74875000-3 kuni 74875200-5; 92000000-1 
kuni 92622000-7 (välja arvatud 
92230000-2) / Meelelahutus-, kultuuri- ja 
sporditeenused
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Or. en

Muudatusettepanek 988
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XI lisa välja jäetud
ARTIKLI 4 LÕIKE 3 PUNKTIS B 
OSUTATUD EUROOPA LIIDU 
ÕIGUSAKTIDE LOETELU
Piisavat avalikustamist tagava menetluse 
käigus antud õigusi, mis on antud 
objektiivsete kriteeriumide alusel, ei 
käsitata käesoleva direktiivi kohaste eri-
või ainuõigustena. Järgmisena loetletakse 
menetlused, millega tagatakse eelnevalt 
Euroopa Liidu teiste õigusaktide alusel 
lubade andmise piisav läbipaistvus ning 
mida ei käsitata käesoleva direktiivi 
kohaste eri- või ainuõigustena:
(a) Loa andmine maagaasirajatiste 
kasutamiseks vastavalt direktiivi 98/30/EÜ 
artiklis 4 sätestatud menetlusele.
(b) Luba või pakkumuse esitamise 
ettepanek uute elektrijaamade ehitamiseks 
vastavalt direktiivi 96/92/EÜ sätetele.
(c) Vastavalt direktiivi 97/67/EÜ artiklis 9 
sätestatud menetlustele tegevuslubade 
andmine seoses postiteenustega, mis ei ole 
reserveeritud või mida ei reserveerita.
(d) Menetlus loa andmiseks seoses 
tegevusega, mis hõlmab süsivesinike 
tootmist vastavalt direktiivile 94/22/EÜ.
(e) Avalike teenuste lepingud määruse 
(EÜ) nr 1370/2007 tähenduses, mis on 
sõlmitud võistleva pakkumismenetluse 
alusel vastavalt selle artikli 5 lõikele 3.

Or. en
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Muudatusettepanek 989
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XII lisa välja jäetud
PAKKUMUSTE JA 
OSALEMISTAOTLUSTE 
ELEKTROONILISEKS 
VASTUVÕTMISEKS VAJALIKE 
SEADMETEGA SEOTUD NÕUDED
1. Pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektrooniliseks vastuvõtmiseks vajalikud 
seadmed peavad tehniliste vahendite ja 
asjakohaste menetluste abil vähemalt 
tagama, et:
(a) pakkumuste ja osalemistaotluste 
laekumise aja ja kuupäeva saab täpselt 
kindlaks määrata;
(a) on võimalik tagada, et enne 
kehtestatud tähtaega ei pääse keegi juurde 
eespool osutatud nõuete kohaselt 
edastatud andmetele;
(b) kui nimetatud juurdepääsukeeldu 
rikutakse, siis on võimalik tagada, et 
rikkumine on selgelt tuvastatav;
(c) üksnes volitatud isikutel on võimalik 
määrata ja muuta saabunud andmete 
avamise kuupäeva;
(d) kontsessiooni andmise menetluse eri 
etappides võib andmetele või osale
andmetest juurde pääseda vaid volitatud 
isikute üheaegse tegevuse tulemusena;
(e) volitatud isikute üheaegne tegevus 
peab võimaldama andmetele juurdepääsu 
alles pärast ettenähtud kuupäeva;
(f) kõnealuste nõuete kohaselt laekunud 
ja avatud andmetele on võimalik juurde 
pääseda ainult isikuil, keda on volitatud 
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nendega tutvuma ja
(g) pakkumuste autentimine peab 
toimuma kooskõlas käesoleva lisaga ette 
nähtud nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 990
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XIII LISA välja jäetud
TEAVE, MIS AVALDATAKSE 
EELTEADETES SEOSES 
SOTSIAALTEENUSTE JA MUUDE 
ERITEENUSTE 
KONTSESSIOONIDEGA
(millele on osutatud artikli 26 lõikes 3)
1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nimi, identifitseerimisnumber 
(kui see on siseriiklike õigusaktidega ette 
nähtud), aadress, sh NUTSi kood, 
telefoni- ja faksinumber, meili- ja 
internetiaadress, ning täiendavat teavet 
andva talituse kontaktandmed, kui need 
erinevad hankija andmetest.
2. Vajaduse korral meili- või 
internetiaadress, mis pakub juurdepääsu 
kirjeldustele ja mis tahes täiendavatele 
dokumentidele.
3. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija liik ja peamine tegevusala.
4. CPV nomenklatuuri viitenumber või 
viitenumbrid. kui leping on osadeks 
jaotatud, esitatakse vastav teave iga osa 
kohta.
5. Teenuste kontsessioonide puhul 
peamise tarnekoha või teenuste osutamise 
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koha NUTSi kood.
6. Teenuste ja vajaduse korral 
hangitavate kaasnevate ehitustööde ja 
asjade kirjeldus.
7. Kontsessiooni(de) hinnanguline 
kogumaksumus; kui kontsessioon on 
osadeks jaotatud, esitatakse vastav teave 
iga osa kohta.
8. Osalemistingimused.
9. Vajaduse korral tähtaeg/tähtajad, mille 
jooksul tuleb avaliku sektori hankijaga 
või võrgustiku sektori hankijaga ühendust 
võtta seoses osalemisega.
10. Vajaduse korral kohaldatava 
kontsessiooni andmise menetluse 
põhijoonte lühikirjeldus.
11. Muu asjakohane teave.

Or. en


