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Muudatusettepanek 15
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Ettepanek lükata tagasi

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub 
vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil teha ettepanek lükata 
komisjoni ettepanek tagasi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei tundu olevat asjakohane vahend soovitud eesmärkide käsitlemiseks. 
Komisjoni ettepanekut on küll esitletud kui lahendust ELi hanketuru kaitsmiseks ebaausa 
kolmandatest riikidest lähtuva konkurentsi eest, aga tegelikult näib selle eesmärk olevat 
survestada nende kolmandate riikide endi hanketurgude avamist, toomata seejuures 
lisandväärtust Euroopa hangete kvaliteedile.

Muudatusettepanek 16
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Ettepanek lükata tagasi

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub 
vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil esitada ettepanek lükata 
komisjoni ettepanek tagasi.

Or. en

Selgitus

Selle ettepaneku rakendamisel riskib Euroopa Liit suure kahjuga oma siseturule ja halva 
mõjuga oma ettevõtetele. Teatud kolmandate riikide ettevõtete kõrvalejätmine võib vähendada 
konkurentsi ühtsel turul, aga need ELi ettevõtted, kes tarnivad kolmandate riikide ettevõtetele 
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või kelle tarneahelad sõltuvad kolmandate riikide ettevõtetest, võivad nende kõrvalejätmise 
tõttu kannatada. Praeguses majanduskliimas ei tohiks neid meetmeid võtta.

Muudatusettepanek 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu kohta liidu riigihangete 
siseturule ning selliste menetluste kohta, 
millega toetatakse läbirääkimisi liidu 
kaupade ja teenuste juurdepääsu üle 
kolmandate riikide riigihanketurgudele

kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu kohta liidu riigihangete ja 
kontsessioonide siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanke- ja kontsessiooniturgudele

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja uue kontsessioonide direktiivi ettepaneku üle peetud 
läbirääkimisi tuleb käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide 
alase sõnavaraga, sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka 
kontsessioone (edaspidi „kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute 
suhtes kohaldatakse erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 18
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 
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poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 
hulgas selleks, et ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu.

poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 
hulgas selleks, et ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu. Samas 
artiklis 21 on sätestatud, et liidu tegevus 
rahvusvahelisel areenil tugineb 
põhimõtetele, millest on juhindutud liidu 
loomisel, arendamisel ja laienemisel ning 
mida liit soovib edendada ka ülejäänud 
maailmas: demokraatia, õigusriik, 
inimõiguste ja põhivabaduste 
universaalsus ning jagamatus, 
inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse 
ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise 
õiguse austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
vaimus.

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda läbipaistvuse ja vastastikuse kasu 
vaimus ning austades vaba ja õiglast 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Philippe Juvin, Frank Engel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
vaimus.

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanke- ja kontsessiooniturgude 
laialdast avamist, tehes seda vastastikkuse 
ja vastastikuse kasu vaimus.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses. Rahvusvahelisel tasandil 
reguleeritakse praegu ainult ehitustööde kontsessioone.

Muudatusettepanek 21
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
vaimus.

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda eesmärgiga luua võrdsed tingimused 
ja tuua vastastikust kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
vaimus.

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
vaimus, mis parandab 
konkurentsivõimelisema ühisturu 
väljavaateid ja vastab seega ühenduse 
majanduspoliitilistele eesmärkidele. 

Or. it

Muudatusettepanek 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Paljud kolmandad riigid on aga vastu 
oma hanketurgude avamisele 
rahvusvahelisele konkurentsile või turgude 
avamisele suuremal määral, kui nad on 
seda juba teinud. Selle tagajärjel 
kohaldatakse liidu ettevõtjate suhtes 
paljude kaubanduspartnerite turgudel 
piiravaid hanketavasid. Selliste piiravate 
tavade tõttu kaotatakse olulisi 
kauplemisvõimalusi.

(6) Paljud kolmandad riigid on aga vastu 
oma hanke- ja kontsessiooniturgude
avamisele rahvusvahelisele konkurentsile 
või turgude avamisele suuremal määral, 
kui nad on seda juba teinud. Selle tagajärjel 
kohaldatakse liidu ettevõtjate suhtes 
paljude kaubanduspartnerite turgudel 
piiravaid hanke- ja kontsessioonitavasid. 
Selliste piiravate tavade tõttu kaotatakse 
olulisi kauplemisvõimalusi.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.
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Muudatusettepanek 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva määruse põhieesmärk on 
edendada rahvusvaheliste hanketurgude 
vastastikust avatust. Vastastikku 
kasutoova konkurentsi tagamine ELi ja 
tema kaubanduspartnerite vahel 
võimaldab parandada Euroopa siseturu 
konkurentsi ja toetada meie majanduse 
kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
207 kohaselt peab ühine 
kaubanduspoliitika riigihangete valdkonnas 
rajanema ühtsetel põhimõtetel.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
207 kohaselt peab ühine 
kaubanduspoliitika riigihangete ja 
kontsessioonide andmise valdkonnas 
rajanema ühtsetel põhimõtetel.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate 
ning avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate õiguskindluse huvides peaks liidu 
poolt kolmandate riikide suhtes võetud 
rahvusvahelised turulepääsukohustused
olema väljendatud ELi õiguskorras, mis 
aitaks tagada kõnealuste kohustuste tõhusat 
täitmist. Komisjon peaks andma suuniseid 
Euroopa Liidu rahvusvaheliste 
turulepääsukohustuste täitmise kohta. 
Selliseid suuniseid tuleks korrapäraselt 
ajakohastada ning need peaksid olema 
kasutajasõbralikud.

(9) Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate 
ning avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate õiguskindluse huvides peaks liidu 
poolt kolmandate riikide suhtes võetud 
rahvusvahelised riigihangete ja 
kontsessioonidega seotud kohustused
olema väljendatud ELi õiguskorras, mis 
aitaks tagada kõnealuste kohustuste tõhusat 
täitmist. Komisjon peaks andma suuniseid 
Euroopa Liidu rahvusvaheliste 
turulepääsukohustuste täitmise kohta. 
Selliseid suuniseid tuleks korrapäraselt 
ajakohastada ning need peaksid olema 
kasutajasõbralikud.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses. Rahvusvahelisel tasandil 
reguleeritakse praegu ainult ehitustööde kontsessioone.

Muudatusettepanek 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Riigihankelepinguid ei tohiks 
sõlmida ettevõtjatega, kes on osalenud 
kuritegelikus organisatsioonis, 
inimkaubanduse ja lapstööjõu 
ärakasutamises ning kes ei täida liidu 
sotsiaal-, töö- ja keskkonnaalaste 
õigusaktidega või rahvusvaheliste 
sotsiaal-, töö- ja keskkonnaalaste 
õigusaktide sätetega kehtestatud 
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kohustusi kooskõlas 
riigihankedirektiividega.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks tuleb kehtestada 
päritolureeglid, nii et avaliku sektori / 

(11) Selleks tuleb kehtestada 
päritolureeglid, nii et avaliku sektori / 
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võrgustiku sektori hankijad teaksid, kas 
kaubad ja teenused on hõlmatud Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste kohustustega. 
Kaupade päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 
2913/1992 (millega kehtestatakse
ühenduse tolliseadustik) artiklitega 22–26. 
Määruse kohaselt tuleb kaupu pidada liidu 
kaupadeks, kui need on täielikult saadud 
või valmistatud liidus. Kaupa, mille 
tootmises on osalenud vähemalt üks 
kolmas riik, loetakse pärinevaks riigist, kus 
toimus viimane oluline majanduslikult 
põhjendatud töötlemine või toiming selleks 
seadmestatud ettevõttes, mille tulemusena 
valmis uus toode või mis oli tähtis 
valmistamisetapp. Teenuse päritolu 
määratakse kindlaks seda osutava füüsilise 
või juriidilise isiku päritolu alusel. 
Põhjenduses 9 osutatud suunised peaks 
hõlmama päritolureeglite praktilist
kohaldamist.

võrgustiku sektori hankijad teaksid, kas 
kaubad ja teenused on hõlmatud Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste kohustustega. 
Kaupade päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse nr XXXX/2013 (millega 
kehtestatakse liidu tolliseadustik) 
artiklitega 52–55, sealhulgas vastavalt 
artiklile 55 vastu võetavate lisasätetega. 
Määruse kohaselt tuleb kaupu pidada liidu 
kaupadeks, kui need on täielikult saadud 
või valmistatud liidus. Kaupa, mille 
tootmises on osalenud vähemalt üks 
kolmas riik, loetakse pärinevaks riigist, kus 
toimus viimane oluline majanduslikult 
põhjendatud töötlemine või toiming selleks 
seadmestatud ettevõttes, mille tulemusena 
valmis uus toode või mis oli tähtis 
valmistamisetapp. Teenuse päritolu 
määratakse kindlaks seda osutava füüsilise 
või juriidilise isiku päritolu alusel. 
Põhjenduses 9 osutatud suunised peaks 
hõlmama päritolureeglite praktilist 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks hindama, kas kiita 
heaks seda, et avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] direktiiv […] 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta] 
tähenduses jätavad hinnanguliselt vähemalt 
5 000 000 euro suuruse maksumusega 
lepingute puhul Euroopa Liidu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaubad ja teenused lepingu sõlmimise 

(12) Komisjon peaks hindama, kas kiita 
heaks seda, et avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] direktiiv […] 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta] 
tähenduses jätavad hinnanguliselt vähemalt 
5 000 000 euro suuruse maksumusega 
lepingute puhul Euroopa Liidu võetud 
hanke- või kontsessioonimenetluste, 
hangete ning kontsessioonidega seotud 
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menetlusest kõrvale. rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaubad ja teenused lepingu sõlmimise 
menetlusest kõrvale.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 31
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks hindama, kas kiita 
heaks seda, et avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] direktiiv […] 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta] 
tähenduses jätavad hinnanguliselt 
vähemalt 5 000 000 euro suuruse
maksumusega lepingute puhul Euroopa 
Liidu võetud rahvusvaheliste kohustustega 
hõlmamata kaubad ja teenused lepingu 
sõlmimise menetlusest kõrvale.

(12) Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] direktiiv […] 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta] 
tähenduses võivad jätta lepingute puhul 
Euroopa Liidu võetud rahvusvaheliste 
kohustustega hõlmamata kaubad ja 
teenused lepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Läbipaistvuse huvides peavad avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad 
teavitama ettevõtjaid Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatava hanketeatega, et nad 
kavatsevad kasutada oma käesoleva 
määruse kohast õigust jätta 
hankemenetlusest kõrvale väljastpoolt 
Euroopa Liitu pärinevaid kaupu ja/või 
teenuseid sisaldavad pakkumused, mille 
koguväärtusest üle 50 % moodustavad 
hõlmamata kaubad või teenused.

(13) Läbipaistvuse huvides peavad avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad 
teavitama ettevõtjaid Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatava hanketeatega, et nad 
kavatsevad kasutada oma käesoleva 
määruse kohast õigust jätta hanke- või 
kontsessioonimenetlusest kõrvale 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid sisaldavad 
pakkumused, mille koguväärtusest üle 
50 % moodustavad hõlmamata kaubad või 
teenused.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 33
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
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kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel
puudub oluline vastastikkus. Olulise
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel puudub 
oluline turu avatus ELi ja selle riigi vahel. 
Oluliste võrdsete tingimuste puudumist 
seoses turu avamisega eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hanke- või kontsessioonimeetmeid, mille 
tagajärjel selle riigi turu avatuse ja ELi turu 
avatuse vahel puudub oluline vastastikkus. 
Olulise vastastikkuse puudumist 
eeldatakse, kui piiravate hanke- või 
kontsessioonimeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

Or. fr
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Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 35
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 
tagatakse asjaomase riigi riigihankealaste 
õigusaktidega läbipaistvus kooskõlas 
riigihankevaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid diskrimineerivad tavad.

16) Oluliste võrdsete tingimuste
puudumist hinnates peab komisjon uurima, 
mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega läbipaistvus 
kooskõlas riigihankevaldkonna 
rahvusvaheliste standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine. Samuti peab 
komisjon uurima seda, mil määral 
ametiasutused ja/või üksikud hankeüksused 
säilitavad või võtavad kasutusele liidu 
kaupu, teenuseid ja ettevõtjaid 
diskrimineerivad tavad.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 
tagatakse asjaomase riigi riigihankealaste
õigusaktidega läbipaistvus kooskõlas 

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 
tagatakse asjaomase riigi riigihanke- ja 
kontsessioonialaste õigusaktidega 
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riigihankevaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid diskrimineerivad tavad.

läbipaistvus kooskõlas 
riigihankevaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid diskrimineerivad tavad.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses. Praegu reguleeritakse 
ainult ehitustööde kontsessioone rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 37
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Nõuet järgida kolmandas riigis 
asuvas töökohas kohaldatavaid sotsiaal-, 
töö- ja keskkonnaalaste õigusaktide 
sätteid, mis on ette nähtud 
rahvusvaheliste konventsioonidega, nagu 
ILO konventsioon nr 94, ja õigusaktide 
ning kollektiivlepingutega, ei tuleks 
pidada diskrimineerivaks.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Philippe Juvin, Frank Engel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks suutma vältida 
kavandatava kõrvalejätmise võimalikku 
negatiivset mõju käimasolevatele 
kaubandusläbirääkimistele asjaomase 
riigiga. Seepärast võib komisjon juhul, kui 
asjaomane riik ja liit peavad läbirääkimisi 
turulepääsu üle riigihangete valdkonnas 
ning komisjonil on põhjust arvata, et 
piiravate hanketavade kasutamine 
lähitulevikus lõpetatakse, võtta vastu 
rakendusakti, millega üheks aastaks 
keelatakse asjaomasest riigist pärit kaupade 
ja teenuste kõrvalejätmine 
hankemenetlusest.

(17) Komisjon peaks suutma vältida 
kavandatava kõrvalejätmise võimalikku 
negatiivset mõju käimasolevatele 
kaubandusläbirääkimistele asjaomase 
riigiga. Seepärast võib komisjon juhul, kui 
asjaomane riik ja liit peavad läbirääkimisi 
turulepääsu üle riigihangete või 
kontsessioonide valdkonnas ning 
komisjonil on põhjust arvata, et piiravate 
hanke- või kontsessioonitavade
kasutamine lähitulevikus lõpetatakse, võtta 
vastu rakendusakti, millega üheks aastaks 
keelatakse asjaomasest riigist pärit kaupade 
ja teenuste kõrvalejätmine hanke- ja 
kontsessioonimenetlusest.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Arvestades asjaolu, et kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääs liidu 
riigihanketurule kuulub ühise 
kaubanduspoliitika reguleerimisalasse, ei 
tohiks liikmesriikidel ega nende avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijatel olla 
võimalik piirata kolmandate riikide 

(18) Arvestades asjaolu, et kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääs liidu 
riigihanke- ja kontsessiooniturule kuulub 
ühise kaubanduspoliitika 
reguleerimisalasse, ei tohiks liikmesriikidel 
ega nende avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijatel olla võimalik piirata 
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kaupade ja teenuste juurdepääsu 
pakkumismenetlustele ühegi muu 
meetmega, v.a käesolevas määruses 
sätestatud meetmed.

kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu pakkumismenetlustele ühegi 
muu meetmega, v.a käesolevas määruses 
sätestatud meetmed.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 40
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Arvestades, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel on 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavate 
pakkumuste puhul, mille koguväärtusest 
üle 50 % moodustavad hõlmamata kaubad 
või teenused, pakkujate selgitusi raskem 
hinnata, tuleb põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuste kohtlemisel ette näha 
suurem läbipaistvus. Lisaks 
riigihankedirektiivi artikli 69 ning vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid 
käsitleva direktiivi artikli 79 sätetele peab 
avaliku sektori / võrgustiku sektori hankija, 
kes kavatseb võtta vastu põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumuse, teavitama 
sellest kirjalikult teisi pakkujaid, näidates 
ära põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused. See võimaldab pakkujatel aidata 
täpsemalt hinnata, kas edukas pakkuja 
suudab lepingut hankedokumentides 
kirjeldatud tingimustel täielikult täita. 

(19) Arvestades, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel on 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavate 
pakkumuste puhul, mille koguväärtusest 
üle 50 % moodustavad hõlmamata kaubad 
või teenused, pakkujate selgitusi raskem 
hinnata, tuleb põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuste kohtlemisel ette näha 
suurem läbipaistvus. Pakkumused, mille 
hind tundub ehitustööde, kaupade või 
teenuste kohta põhjendamatult madal, 
võivad põhineda tehniliselt, 
majanduslikult või õiguslikult 
ebausaldusväärsetel eeldustel või tavadel.
Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
riigihankedirektiivi 20XX/XXX/EL1 artikli 
69 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 20XX/XXX/EL2 artikli 79 
sätetele peab avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankija, kes kavatseb võtta vastu 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, teavitama sellest kirjalikult 
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Seega aitaks kõnealune täiendav teave luua 
ELi riigihanketurul võrdsemad tingimused.

teisi pakkujaid, näidates ära 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused. Kui pakkuja ei suuda hinda 
piisavalt põhjendada, peaks avaliku 
sektori hankijal olema õigus pakkumus 
tagasi lükata. See võimaldab pakkujatel 
aidata täpsemalt hinnata, kas edukas 
pakkuja suudab lepingut 
hankedokumentides kirjeldatud tingimustel 
täielikult täita. Seega aitaks kõnealune 
täiendav teave luua ELi riigihanketurul 
võrdsemad tingimused.

_________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 20XX/XXX/EL riigihangete 
kohta (ELT XXX) (2011/0438(COD)).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 20XX/XXX/EL, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hankeid (ELT XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Muudatusettepanek 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks kas omal algatusel 
või liikmesriigi või huvitatud poolte 
taotluste korral saama algatada igal ajal 
välishanke uurimise kolmandate riikide 
väidetavalt jätkuvalt kohaldatavate 
piiravate hanketavade kohta. Eelkõige 
võetakse arvesse asjaolu, kas käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 2 kohaselt on 
komisjon mõne kolmanda riigi suhtes 
kiitnud heaks mitu kavatsetavat 
kõrvalejätmist. Sellised uurimised ei tohiks 
mõjutada nõukogu 22. detsembri 1994. 

(20) Komisjon peaks kas omal algatusel 
või liikmesriigi või huvitatud poolte 
taotluste korral saama algatada igal ajal 
välishanke uurimise kolmandate riikide 
väidetavalt jätkuvalt kohaldatavate 
piiravate hanke- ja kontsessioonitavade
kohta. Eelkõige võetakse arvesse asjaolu, 
kas käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 
kohaselt on komisjon mõne kolmanda riigi 
suhtes kiitnud heaks mitu kavatsetavat 
kõrvalejätmist. Sellised uurimised ei tohiks 
mõjutada nõukogu 22. detsembri 1994. 
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aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise 
kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, 
eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest 
tulenevate ühenduse õiguste kasutamine.

aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise 
kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, 
eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest 
tulenevate ühenduse õiguste kasutamine.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui komisjonil on kättesaadava teabe 
põhjal põhjust arvata, et kolmas riik on 
võtnud kasutusele piirava hanketava või 
kohaldab sellist tava jätkuvalt, peaks ta 
saama algatada uurimise. Kui piirava 
hanketava kohaldamine kolmandas riigis 
leiab kinnitust, peaks komisjon kutsuma 
asjaomase riigi konsultatsioonile 
eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 
riigis.

(21) Kui komisjonil on kättesaadava teabe 
põhjal põhjust arvata, et kolmas riik on 
võtnud kasutusele piirava hanke- või 
kontsessioonitava või kohaldab sellist tava 
jätkuvalt, peaks ta saama algatada 
uurimise. Kui piirava hanketava 
kohaldamine kolmandas riigis leiab 
kinnitust, peaks komisjon kutsuma 
asjaomase riigi konsultatsioonile 
eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 
riigis.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
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„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sellised meetmed võivad hõlmata 
teatavate kolmandatest riikidest pärit 
kaupade ja teenuste kohustuslikku 
kõrvalejätmist Euroopa Liidu 
riigihankemenetlustest või asjaomasest 
riigist pärit kaupadele või teenustele 
kohustusliku hinnatrahvi määramist. Et 
vältida kõnealustest meetmetest 
kõrvalehiilimist, võib osutuda vajalikuks 
jätta kõrvale ka teatavad Euroopa Liidus 
asutatud, välisriigi kontrolli all või 
välisomanduses olevad juriidilised isikud, 
kellel puudub oluline äritegevus, mis oleks 
vahetult ja tegelikult seotud asjaomase 
liikmesriigi majandusega. Asjakohased 
meetmed peaksid olema proportsionaalsed 
selle piirava hanketavaga, mille vastu nad 
on võetud.

(23) Sellised meetmed võivad hõlmata 
teatavate kolmandatest riikidest pärit 
kaupade ja teenuste kohustuslikku 
kõrvalejätmist Euroopa Liidu riigihanke-
või kontsessioonimenetlustest või 
asjaomasest riigist pärit kaupadele või 
teenustele kohustusliku hinnatrahvi 
määramist. Et vältida kõnealustest 
meetmetest kõrvalehiilimist, võib osutuda 
vajalikuks jätta kõrvale ka teatavad 
Euroopa Liidus asutatud, välisriigi 
kontrolli all või välisomanduses olevad 
juriidilised isikud, kellel puudub oluline 
äritegevus, mis oleks vahetult ja tegelikult 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majandusega. Asjakohased meetmed 
peaksid olema proportsionaalsed selle 
piirava hanketavaga, mille vastu nad on 
võetud.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 44
Philippe Juvin, Frank Engel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Et ka pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist oleksid riigihangete 
valdkonnas võetud rahvusvahelised 
turulepääsukohustused väljendatud 
Euroopa Liidu õiguskorras, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte ning muuta 
käesolevale määrusele lisatud 
rahvusvaheliste lepingute loetelu. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(27) Et ka pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist oleksid riigihangete ja 
kontsessioonide valdkonnas võetud 
rahvusvahelised turulepääsukohustused 
väljendatud Euroopa Liidu õiguskorras, 
peaks komisjonil olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte ning 
muuta käesolevale määrusele lisatud 
rahvusvaheliste lepingute loetelu. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi − ühise 
riigihankealase välispoliitika kehtestamine 

(31) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi − ühise 
riigihanke- ja kontsessioonialase
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− saavutamiseks vajalik ja asjakohane 
sätestada eeskirjad Euroopa Liidu 
rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaupade ja teenuste kohtlemiseks. 
Käesolev määrus, mis käsitleb kolmandate 
riikide ettevõtjate, kaupade ja teenuste 
turulepääsu, ei lähe kaugemale sellest, mis 
on vajalik eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikega 3,

välispoliitika kehtestamine − 
saavutamiseks vajalik ja asjakohane 
sätestada eeskirjad Euroopa Liidu 
rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaupade ja teenuste kohtlemiseks. 
Käesolev määrus, mis käsitleb kolmandate 
riikide ettevõtjate, kaupade ja teenuste 
turulepääsu, ei lähe kaugemale sellest, mis 
on vajalik eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikega 3,

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega nähakse ette
eeskirjad, millega reguleeritakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste juurdepääsu menetlusele, mida 
liidu avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kasutavad ehitustööde tegemiseks 
või ehitise ehitamiseks, kaupade tarnimist 
ja teenuste osutamist käsitlevate lepingute 
sõlmimiseks, ning sellega kehtestatakse 
menetlused, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele.

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad, millega reguleeritakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste juurdepääsu menetlusele, mida 
liidu avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kasutavad vastavalt asjaomase 
lepingu iseloomule ehitustööde tegemiseks 
või ehitise ehitamiseks, kaupade tarnimist
ja teenuste osutamist käsitlevate lepingute 
sõlmimiseks, ning sellega kehtestatakse 
menetlused, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanke- ja kontsessiooniturgudele.

Or. fr
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Selgitus

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Muudatusettepanek 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad, millega reguleeritakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste juurdepääsu menetlusele, mida 
liidu avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kasutavad ehitustööde tegemiseks 
või ehitise ehitamiseks, kaupade tarnimist 
ja teenuste osutamist käsitlevate lepingute 
sõlmimiseks, ning sellega kehtestatakse 
menetlused, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele.

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad, millega reguleeritakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste juurdepääsu menetlusele, mida
liidu avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kasutavad ehitustööde tegemiseks 
või ehitise ehitamiseks, kaupade tarnimist 
ja teenuste osutamist käsitlevate lepingute 
sõlmimiseks, ning sellega kehtestatakse 
menetlused, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele, eesmärgiga edendada 
hanketurgude vastastikust avatust liidu ja 
tema kaubanduspartnerite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

2 a. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust määratleda 
kooskõlas liidu õigusaktidega, mida nad 
käsitlevad üldist majandushuvi pakkuvate 
teenustena, kuidas neid teenuseid peaks 
vastavalt riigiabi eeskirjadele korraldama 
ja rahastama ning milliseid konkreetseid 
kohustusi tuleb nendega seoses täita. 
Samuti ei mõjuta käesolev määrus 
riigiasutuste otsuse tegemist selle kohta, 
kas, kuidas ja millises ulatuses nad 
soovivad avalikke ülesandeid ise täita, 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 14 ja selle protokollile 
nr 26 üldhuviteenuste kohta. See kehtib 
ka kolmandaid riike käsitleva Euroopa 
Liidu poliitika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Philippe Juvin, Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lepingute sõlmimise suhtes, mille puhul 
kaupu või teenuseid hangitakse valitsuse 
jaoks, mitte äriliseks edasimüügiks või 
kaupade tootmiseks või teenuste äriliseks 
osutamiseks.

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lepingute sõlmimise suhtes, mille puhul 
kaupu või teenuseid hangitakse ja teenuste 
kontsessioone antakse valitsuse jaoks 
mitte äriliseks edasimüügiks või kaupade 
tootmiseks või teenuste äriliseks 
osutamiseks.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
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„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses. Toodete tarnimise 
kontsessioone ei eksisteeri.

Muudatusettepanek 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) „ettevõtja” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik või avalik asutus või selliste 
isikute ja/või asutuste rühm, sealhulgas 
ajutised ettevõtete ühendused, kes pakub 
turul ehitustöö tegemist ja/või ehitise 
ehitamist, kaupade tarnimist või teenuste 
osutamist;

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine arengutega riigihankedirektiivi üle peetavatel läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 51
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija” – [direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 
lõikes 9 määratletud avaliku sektori 
hankija ning direktiivi 2004/17/EÜ artiklis 
2 ja direktiivi 20.(kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta) artiklites 3 ja 4 
määratletud võrgustiku sektori hankija];

(c) „avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija” – [direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 
lõikes 9 määratletud riik, piirkondlikud või 
kohalikud asutused, avalik-õiguslikud 
asutused ning ühest või mitmest 
kõnealusest organist või avalik-
õiguslikust asutusest koosnevad 
ühendused ning direktiivi 2004/17/EÜ 
artiklis 2 ja direktiivi 
20.(kontsessioonilepingute sõlmimise 
kohta) artiklites 3 ja 4 määratletud 



AM\943395ET.doc 27/69 PE516.621v01-00

ET

võrgustiku sektori hankija];

Or. en

Muudatusettepanek 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „hõlmatud kaubad või teenused” –
kaubad või teenused, mis on pärit riigist, 
millega liit on sõlminud 
turulepääsukohustusi hõlmava 
rahvusvahelise lepingu riigihangete 
valdkonnas, ning mille suhtes asjaomast 
lepingut kohaldatakse. Käesoleva määruse 
I lisas on esitatud asjaomaste lepingute 
loetelu;

(d) „hõlmatud kaubad või teenused” –
kaubad või teenused, mis on pärit riigist, 
millega liit on sõlminud 
turulepääsukohustusi hõlmava
rahvusvahelise lepingu riigihangete ja 
kontsessioonide andmise valdkonnas, ning 
mille suhtes asjaomast lepingut 
kohaldatakse. Käesoleva määruse I lisas on 
esitatud asjaomaste lepingute loetelu;
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta (lisada viide kontsessioonidele seal, 
kus viidatakse riigihangetele); selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

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

(g a) „olulise vastastikkuse puudumine” –
piiravate hanke- või 
kontsessioonimeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist. Olulise 
vastastikkuse puudumise võimalikud 
põhjused:
(a) kolmandatel riikidel puuduvad 
riigihankeid ja kontsessioone hõlmavad 
rahvusvahelised kohustused, mis tagaksid 
läbipaistvuse ja takistaksid Euroopa Liidu 
ettevõtjate, toodete ja teenuste 
diskrimineerimist;
(b) kolmandas riigis puuduvad üldse või 
on riigihanke- ja kontsessioonialased 
õigusaktid ja reguleerivad meetmed, mis 
näevad ette või soodustavad läbipaistvuse 
puudumist ja Euroopa Liidu ettevõtjate, 
toodete ja teenuste diskrimineerimist;
(c) kolmandate riikide avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad rakendavad 
Euroopa Liidu ettevõtjate, toodete või 
teenuste suhtes diskrimineerimistavasid;

Or. fr

Selgitus

„Olulise vastastikkuse puudumine” on määruse ettepanekus keskne mõiste, mis vajab 
määratlemist. Kuid komisjoni peab seda tegema iga juhtumi puhul eraldi ning sõltuvalt 
konkreetsest olukorrast, mida tuleb hinnata, see võib hõlmata ka meetmeid, mida ei ole 
käesolevas määruses loetletud, mistõttu on ka määruse ettepaneku määratlus mittetäielik.

Muudatusettepanek 54
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „turulepääsupiirang” – kõik 
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kõrvalekalded ja erandid riigi poolt, 
kellega Euroopa Liit on sõlminud 
rahvusvahelise lepingu riigihangete või 
kontsessioonide andmise, sealhulgas 
turulepääsukohustuste valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) „rahuldavalt heastavad või 
korrigeerivad meetmed” – Euroopa 
Komisjoni uurimise all olevate piiravate 
meetmete kaotamine;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) „olulise vastastikkuse puudumine” –
mis tahes hangetele ja kontsessioonidele 
juurdepääsu piirang, mille tulemusena 
diskrimineeritakse korduvalt ja tõsiselt 
Euroopa Liidu ettevõtjaid, tooteid ja 
teenuseid, eriti seadusandlike või 
haldusmeetmete diskrimineeriva iseloomu 
või õiglase ja läbipaistva kohtlemise 
tagatiste puudumise tõttu seadusandluses 
või praktikas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 57
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) „korrigeerivad meetmed” –
komisjoni uuringus hõlmatud piiravate 
sihtmeetmete tühistamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ehitustööde tegemist ja/või ehitise 
ehitamist direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ja direktiivi 201./.. 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta] 
tähenduses käsitatakse käesoleva määruse 
kohaldamisel teenuse osutamisena;

(d) „ehitustöö” – üld- või tsiviilehituse 
tulemused tervikuna, mis on iseenesest 
piisavad, et täita majanduslikke ja 
tehnilisi ülesandeid.

„Ehitustööde riigihankelepingud” –
riigihankelepingud, mille ese on üks 
järgmistest:
(a) ehitustööde tegemine või ehitustööde 
tegemine koos projekteerimisega seoses 
ühe II lisas loetletud tegevusega;
(b) ehitustöö tegemine või ehitustöö 
tegemine koos projekteerimisega;
(c) ehitustöö tegemine mis tahes 
vahenditega vastavalt ehitise liigile ja 
projektile otsustavat mõju avaldava 
avaliku sektori hankija esitatud nõuetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 60
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d – alapunkt 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „teenuste riigihankelepingud” − 
riigihankelepingud, mille ese on selliste 
teenuste osutamine, millele ei ole osutatud 
lõike 2 punktis d;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „kohustuslik hinnatrahv” – avaliku (e) „kohustuslik hinnatrahv” – avaliku 
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sektori / võrgustiku sektori hankijate 
kohustus suurendada, välja arvatud 
teatavate erandite kohaldamisel, teatavatest 
kolmandatest riikidest pärit teenuste ja/või 
kaupade lepingu sõlmimise menetluse 
käigus pakutud hinda;

sektori / võrgustiku sektori hankijate 
kohustus suurendada, välja arvatud 
teatavate erandite kohaldamisel, teatavatest 
kolmandatest riikidest pärit teenuste ja/või 
kaupade või kontsessioonilepingu
sõlmimise menetluse käigus pakutud 
hinda;
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta (lisada viide kontsessioonidele seal, 
kus viidatakse riigihankemenetlusele nii 
ainsuse kui ka mitmuse korral); selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „turulepääsupiirang” – mis tahes 
erand rahvusvahelisest 
riigihankelepingust, sealhulgas 
turulepääsu võimaldavatest kokkulepetest.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 
2913/1992 (millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik) artiklitega 22–26.

1. Kauba päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse nr XXXX/2013 (millega 
kehtestatakse liidu tolliseadustik) 
artiklitega 52–55, sealhulgas artikli 55 
kohaselt vastuvõetavate delegeeritud 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitustööde tegemist ja/või ehitise 
ehitamist, kaupade tarnimist või teenuste 
osutamist hõlmavate lepingute sõlmimisel 
käsitavad avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad hõlmatud kaupu ja 
teenuseid võrdväärselt Euroopa Liidust 
pärit kaupade ja teenustega.

Ehitustööde tegemist ja/või ehitise 
ehitamist, kaupade tarnimist või teenuste 
osutamist või teenuste ja ehitustööde 
kontsessioonide andmist hõlmavate 
lepingute sõlmimisel käsitavad avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad 
hõlmatud kaupu ja teenuseid võrdväärselt 
Euroopa Liidust pärit kaupade ja 
teenustega.

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses. Toodete tarnete 
kontsessioone siiski ei eksisteeri.

Muudatusettepanek 65
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üksikute avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijate taotlusel kooskõlas 
artiklis 6 sätestatud eeskirjadega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellel artiklil oleks halb mõju ühtsele turule, kuna see võimaldaks jätta kõrvale kolmandate 
riikide tarnijate pakkumused, isegi kui oluline osa (kuni 49 %) kuulub ELi liikmesriigi 
ettevõttele. ELi ettevõtted, kes on kolmandate riikide ettevõtete tarnijad või kelle tarneahelad 
sõltuvad kolmandate riikide ettevõtetest, jääksid seega ilma võimalusest osaleda 
riigihankelepingutes. See võib põhjustada pikaajalist kahju siseturule, kuna piirab 
konkurentsi.

Muudatusettepanek 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori /võrgustiku sektori 
hankijatele antav volitus jätta kõrvale
pakkumused, mis hõlmavad hõlmamata 

Hõlmamata kaupu ja teenuseid käsitlevate 
pakkumuste kõrvalejätmine
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kaupu ja teenuseid

Or. en

Muudatusettepanek 68
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel hindab komisjon 
selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus käibemaksuta 
on vähemalt 5 000 000 eurot, kas jätta 
lepingute sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 
ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, 
võttes arvesse järgmisi tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 69
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel hindab komisjon selliste 
lepingute puhul, mille hinnanguline 
maksumus käibemaksuta on vähemalt 
5 000 000 eurot, kas jätta lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel hindab komisjon selliste 
lepingute puhul, mille hinnanguline 
maksumus käibemaksuta on vähemalt 
15 000 000 eurot, kas jätta lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 



PE516.621v01-00 36/69 AM\943395ET.doc

ET

ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, 
võttes arvesse järgmisi tingimusi.

ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, 
võttes arvesse järgmisi tingimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel hindab komisjon 
selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus käibemaksuta 
on vähemalt 5 000 000 eurot, kas jätta 
lepingute sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 
ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, võttes 
arvesse järgmisi tingimusi.

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad võivad jätta lepingute sõlmimise 
menetlusest kõrvale pakkumused, mis 
hõlmavad mujalt kui liidust pärit kaupu või 
teenuseid, kui hõlmamata kaupade või 
teenuste väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lepingute puhul, mille hinnanguline 
maksumus käibemaksuta on vähemalt 
5 000 000 eurot, hindab komisjon, kas 
jätta lepingute sõlmimise menetlusest 
kõrvale pakkumused, mis hõlmavad 
mujalt kui liidust pärit kaupu või 
teenuseid, kui hõlmamata kaupade või 
teenuste väärtus ületab 50 % 
pakkumusega hõlmatud kaupade või 
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teenuste koguväärtusest, võttes arvesse 
järgmisi tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
riigihankelepinguid täitvad ettevõtjad 
järgivad kohaldatavaid liidu ja riiklike 
õigusaktidega ning kollektiivlepingutega 
kehtestatud keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööalaste õigusaktide kohaseid kohustusi 
ning rahvusvaheliste keskkonna-, 
sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide sätteid, 
mis on loetletud hankedirektiivi XI lisas, 
sealhulgas ILO konventsiooni nr 94.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kavatsevad taotleda pakkumuste 
kõrvalejätmist lepingute sõlmimise 
menetlusest lõike 1 alusel, märgivad nad 
selle ära hanketeates, mille nad avaldavad 
vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 
või vastavalt direktiivi 2004/17/EÜ 
artiklile 42 või vastavalt 
kontsessioonilepingute sõlmimist käsitleva 
direktiivi artiklile 26.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 74
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 
kohta. Nad aktsepteerivad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 
kohaselt kõrvale jätta. Avaliku sektori 
hankija võib menetluse mis tahes etapis 
paluda pakkujal esitada kõik nõutavad 
dokumendid või osa neist, kui see tundub 
olevat vajalik menetluse nõuetekohaseks 
läbiviimiseks. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, millega kehtestatakse 
kaupade ja teenuste päritolu käsitlevate 
deklaratsioonide standardvormid. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 17 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 75
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 
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kohta. Nad aktsepteerivad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 kohaselt 
kõrvale jätta. Avaliku sektori hankija võib 
menetluse mis tahes etapis paluda pakkujal 
esitada kõik nõutavad dokumendid või osa 
neist, kui see tundub olevat vajalik 
menetluse nõuetekohaseks läbiviimiseks. 
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega kehtestatakse kaupade ja teenuste 
päritolu käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele.

kohta. Arvesse võetakse ka kriteeriume, 
mis on seotud kolmanda riigi töökohas 
kohaldatavate keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööalaste õigusaktide sätete järgimisega, 
nagu on ette nähtud loetletud 
rahvusvaheliste konventsioonidega, 
näiteks ILO konventsiooniga nr 94 ning 
õigusaktidega ja ka kollektiivlepingutega.
Nad aktsepteerivad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 kohaselt 
kõrvale jätta. Avaliku sektori hankija võib 
menetluse mis tahes etapis paluda pakkujal 
esitada kõik nõutavad dokumendid või osa 
neist, kui see tundub olevat vajalik 
menetluse nõuetekohaseks läbiviimiseks. 
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega kehtestatakse kaupade ja teenuste 
päritolu käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad saavad lõike 1 tingimustele 
vastavad pakkumused, mis mille puhul 
nad kavatsevad taotleda kõnealusel 
põhjusel lepingute sõlmimise menetlusest 
kõrvalejätmist, teavitavad nad sellest 
komisjoni. Teavitamismenetluse käigus 
võivad avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad jätkata pakkumuste 
analüüsimist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teade saadetakse 
elektrooniliste vahendite abil, kasutades 
standardvormi. Komisjon võtab 
standardvormide kehtestamiseks vastu 
rakendusaktid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele. Kõnealune 
standardvorm sisaldab järgmist teavet:

välja jäetud

(a) avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija nimi ja kontaktandmed;
(b) lepingu eseme kirjeldus;
(c) kõrvalejäetava pakkumuse esitanud 
ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
(d) teave ettevõtja, kaupade ja/või teenuste 
päritolu ning nende väärtuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija nimi ja kontaktandmed;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingu eseme kirjeldus; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingu eseme kirjeldus; (b) riigihanke- või kontsessioonilepingu 
eseme kirjeldus;
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta (lisada mõiste „kontsessioon” mõiste 
„riigihange” juurde nii ainsuse kui ka 
mitmuse korral); selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 81
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõrvalejäetava pakkumuse esitanud 
ettevõtja nimi ja kontaktandmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 82
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave ettevõtja, kaupade ja/või teenuste 
päritolu ning nende väärtuse kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijal paluda esitada lisateavet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teave esitatakse kaheksa 
tööpäeva jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
saadakse lisateabe esitamise nõue. Kui 
komisjon ei saa kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teavet, peatub lõike 3 kohane 
ajavahemik seniks, kuni komisjon on 
saanud nõutud teabe.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta kahe kuu jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
ta saab kõnealuse teate. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Põhjendatud 
juhtudel saab seda ajavahemikku üks 
kord pikendada kuni kahe kuu võrra, eriti 
kui teates või sellele lisatud dokumentides 
toodud teave on ebatäielik, ebatäpne või 
kui teatatud andmed muutuvad oluliselt. 
Kui kõnealuse kahekuulise ajavahemiku 
või pikendatud ajavahemiku lõpus ei ole 
komisjon võtnud vastu otsust, millega 
kiidetakse kõrvalejätmine heaks või 
lükatakse see tagasi, on komisjon 
kõrvalejätmise tagasi lükanud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 kiidab komisjon kavandatud 
kõrvalejätmise heaks järgmistel juhtudel:

välja jäetud

(a) kui liidu ning asjaomaste kaupade ja 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
rahvusvahelise riigihanketurule 
juurdepääsu käsitleva lepinguga on 
kavandatud kõrvalejätmisega hõlmatud 
kaupade ja/või teenuste jaoks 
selgesõnaliselt ette nähtud liidus 
kohaldatav turulepääsupiirang;
(b) kui puudub punktis a osutatud leping 
ja kolmas riik kohaldab jätkuvalt 
piiravaid hankemeetmeid, mille 
tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
avamise oluline erinemine.
Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.
Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 ei kiida komisjon kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui sellega rikutaks 
turulepääsukohustusi, mis liit on 
rahvusvaheliste lepingute raames võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui liidu ning asjaomaste kaupade ja 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
rahvusvahelise riigihanketurule 
juurdepääsu käsitleva lepinguga on 
kavandatud kõrvalejätmisega hõlmatud 
kaupade ja/või teenuste jaoks 
selgesõnaliselt ette nähtud liidus 
kohaldatav turulepääsupiirang;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui ta saab mis tahes asjakohaste 
vahenditega tõestada, et rikutakse 
kohaldatavaid liidu ja riiklike 
õigusaktidega ning kollektiivlepingutega 
kehtestatud keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööalaste õigusaktide kohaseid kohustusi 
ning rahvusvaheliste keskkonna-, 
sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide sätteid, 
mis on loetletud lisatud hankedirektiivide 
XI lisas, sealhulgas ILO konventsiooni 
nr 94;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui puudub punktis a osutatud leping 
ja kolmas riik kohaldab jätkuvalt 
piiravaid hankemeetmeid, mille 
tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
avamise oluline erinemine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tulemuseks on liidu 
ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine.

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hanke- ja kontsessioonimeetmeid, mille 
tulemuseks on liidu ja asjaomase kolmanda 
riigi turgude vastastikuse avamise oluline 
erinemine.
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta (lisada viide kontsessioonidele seal, 
kus viidatakse riigihangetele); selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Pärast riigihankedirektiivide ja kontsessioonide direktiivi üle peetud läbirääkimisi tuleb 
käesolevas määruses kasutatud sõnavara viia vastavusse kontsessioonide alase sõnavaraga, 
sest määrus hõlmab nii riigihankeid (edaspidi „riigihanked”) kui ka kontsessioone (edaspidi 
„kontsessioonid”) (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse 
erinevaid õigusakte; nende erinevus peaks kajastuma ka määruses.

Muudatusettepanek 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tulemuseks on liidu 
ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine.

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tulemuseks on liidu 
ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine, 
eelkõige kui need piiravad meetmed 
kahjustavad ELi majandushuve, näiteks 
selle tööstust.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 

välja jäetud



PE516.621v01-00 48/69 AM\943395ET.doc

ET

ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekut artikli väljajätmise kohta tuleb mõista seoses mõiste „olulise 
vastastikkuse puudumine” uue määratlusega (artikli 2 lõike 1 punkt g a) ning üksikasjadega, 
mida Euroopa Komisjon peab olulise vastastikkuse puudumise (artikli 6 lõige 5) hindamisel 
arvestama.

Muudatusettepanek 94
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktide vastuvõtmisel vastavalt 
lõikele 3 ei kiida komisjon kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui sellega rikutaks 
turulepääsukohustusi, mis liit on 
rahvusvaheliste lepingute raames võtnud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 95
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist:

välja jäetud

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 



AM\943395ET.doc 49/69 PE516.621v01-00

ET

ettevõtjate diskrimineerimine;
(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastastikuse avamise olulise erinemise
hindamisel uurib komisjon järgmist:

5. Võrdsete tingimuste olulise puudumise
hindamisel uurib komisjon järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist:

5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel, nagu on määratletud artikli 2 
lõike 1 punktis g a, uurib komisjon 
järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihanke- või kontsessioonialaste
õigusaktidega või regulatiivsete 
meetmetega läbipaistvus kooskõlas 
rahvusvaheliste riigihanke- või 
kontsessioonivaldkonna standarditega 
ning välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;

Or. fr

Selgitus

Seega peab riigihangete / kontsessioonide regulatiivseid meetmeid käsitleva artikli lõike 
kohaldamisala ulatuma kaugemale õigusaktidest, mida komisjonil tuleb „olulise vastastikkuse 
puudumise” hindamisel samuti arvesse võtta.

Muudatusettepanek 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mil määral asjaomase riigi seadused 
või regulatiivsed meetmed, välja arvatud 
need, millele on osutatud käesoleva lõike 
punktis a, näevad ette või soodustavad 
läbipaistvuse puudumist või Euroopa 
Liidu ettevõtjate, toodete ja teenuste 
diskrimineerimist;

Or. fr

Selgitus

Nende all tuleb silmas pidada ka riigihangete/kontsessioonide mittespetsiifilisi regulatiivseid 
õigusnorme ja meetmeid, sest need võivad sisaldada diskrimineerivaid sätteid või soodustada 
Euroopa Liidu ettevõtjate, toodete või teenuste diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 101
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) hinnates, kas esineb tõendeid 
töötajate põhiõiguste ning liidu ja riiklike 
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õigusaktidega ning kollektiivlepingutega 
kehtestatud sotsiaal- ja tööalaste 
õigusaktide ning hankedirektiivi XI lisas 
loetletud rahvusvaheliste keskkonna-, 
sotsiaal- ja tööalaste õigusaktide, 
sealhulgas ILO konventsiooni nr 94 sätete 
tõsist ja korduva rikkumise kohta, uurib 
komisjon järgmist:
i) millisel määral on asjaomase riigi 
seaduste ja tavadega tagatud töötajate 
põhiõiguste järgimine seoses liidu ja 
riiklike õigusaktidega ning 
kollektiivlepingutega kehtestatud sotsiaal-
ja tööalaste õigusaktidega ning 
hankedirektiivi XI lisas loetletud 
rahvusvaheliste keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööalaste õigusaktide sätetega, sealhulgas 
ILO konventsiooniga nr 94;
(b) millisel määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele sotsiaalse dumpingu tavad 
asjaomaste kaupade ja teenuste vastu või 
jätkavad selliste tavade kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne kui komisjon teeb vastavalt 
lõikele 3 otsuse, kuulab ta kaasatud 
pakkuja või pakkujad ära.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 104
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 kohaselt pakkumused kõrvale 
jätnud avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad märgivad selle ära lepingu 
sõlmimise teates, mille nad avaldavad 
vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklile 42 või 
kontsessioonilepingute sõlmimist käsitleva 
direktiivi artiklile 27. Komisjon võtab 
vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse lepingu sõlmimise teate 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 105
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõiget 1 ei kohaldata, kui komisjon on 
vastu võtnud rakendusakti, milles 
käsitletakse liiduga olulisi läbirääkimisi 
pidavast riigist pärit kaupade ja teenuste 
ajutist juurdepääsu, nagu on sätestatud 
artikli 9 lõikes 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumused
Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse.
Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija võib jätta mis tahes teabe 
avalikustamata, kui see takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
kahjustaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

Or. en

Selgitus

Sellega pannakse avaliku sektori hankijatele ebaproportsionaalne halduskoormus. Nad 
oleksid kohustatud tutvuma keerukate päritolueeskirjadega ja kehtiva riigihankelepinguga 
ning kahepoolse hõlmamisega, et selgitada välja, kas madala hinnaga pakkumus on kõlblik. 
Kui nõutaks sellist teavitamist, tekitaks see hankeprotsessis ka viivitusi.

Muudatusettepanek 107
Raffaele Baldassarre



AM\943395ET.doc 55/69 PE516.621v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib
põhjendamatult madala hinna või kulu
põhjused ja olemuse.

1. Kui pakkumus hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, paluvad avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad asjaomasel 
ettevõtjal selgitada küsitud hindu või 
kulusid juhul, kui

(a) küsitud hind või kulu on vähemalt 
20 % väiksem kui muude pakkujate 
küsitud keskmine hind või kulud või
(b) küsitud hind või kulu on vähemalt 
20 % väiksem kui paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hind või kulud.
2. Lõike 1 kohane selgitus seondub 
asjakohasel juhul eelkõige järgmiste 
aspektidega:
(a) ehitusmeetodi majanduslik külg;
(b) tootmisprotsess või pakutavad 
teenused;
(c) tehniline korraldus;
(d) ehitustööde, tarnete või teenuste 
originaalsus;
(e) vastavus ELi õigusaktidele;
(f) pakkuja poolt kolme viimase aasta 
jooksul saadud riigiabi.
3. Kui põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumus on lõike 1 kohaselt välja 
selgitatud ja ilma et see piiraks selgituse 
nõudmist, teavitab avaliku sektori / 
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võrgustiku sektori hankija teisi pakkujaid 
kirjalikult.

4. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kontrollib esitatud teavet,
konsulteerides esmalt pakkujaga.
5. Kui esitatud tõendid ei põhjenda 
küsitud madalat hinda või kulusid, lükkab 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse.

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi (COM(2011)0896) artikli 69 või 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid käsitleva direktiivi 
(COM(2011)0895) artikli 79 alusel 
aktsepteerida põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuse, mis hõlmab 
väljastpoolt liitu pärinevaid kaupu ja/või 
teenuseid ja mille puhul hõlmamata 
kaupade või teenuste väärtus ületab 50 % 
pakkumusega hõlmatud kaupade või 
teenuste koguväärtusest, teavitab ta sellest 
teisi pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse.

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija, kes tegutseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel, nõuab
ettevõtjatelt pakkumuses esitatud hinna 
või kulude selgitamist, kui pakkumuste 
hind tundub ehitustööde, kaupade või 
teenuste kohta põhjendamatult madal.

2. Lõikes 1 osutatud selgitused võivad 
eelkõige olla seotud järgmisega:
(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenuste majanduslik külg;
(b) valitud tehnilised lahendused või 
erakordselt soodsad tingimused, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;
(c) pakkuja väljapakutud ehitustöö, 
tarnete või teenuste originaalsus;
(d) artikli 6 lõikes 1 a (uus) osutatud 
kohustuste täitmine;
(d a) riigihankedirektiivi artiklis 71 või 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid käsitleva direktiivi artiklis 81 
osutatud kohustuste täitmine;
(e) pakkuja võimalus saada riigiabi.
Pärast pakkuja selgituste kontrollimist 
aktsepteerida põhjendamatult madala 
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hinnaga pakkumuse, mis hõlmab 
väljastpoolt liitu pärinevaid kaupu ja/või 
teenuseid ja mille puhul hõlmamata 
kaupade või teenuste väärtus ületab 50 % 
pakkumusega hõlmatud kaupade või 
teenuste koguväärtusest, teavitab ta sellest 
teisi pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse.

3. Avaliku sektori hankija hindab esitatud 
teavet, konsulteerides pakkujaga. Ta võib 
pakkumuse tagasi lükata üksnes juhul, 
kui esitatud tõenditega ei saa piisavalt 
õigustada küsitavat madalat hinda või 
kulusid, võttes arvesse lõikes 2 osutatud 
tegureid.
Avaliku sektori hankijad lükkavad 
pakkumuse tagasi, kui nad on kindlaks 
teinud, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, sest selle puhul ei 
täideta artikli 6 lõikes 1 a esitatud 
kohaldatavaid kohustusi.
4. Kui avaliku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on 
saanud riigiabi, võib sellise pakkumuse 
üksnes kõnealusel põhjusel tagasi lükata 
ainult pärast pakkujaga konsulteerimist, 
kui pakkuja ei suuda avaliku sektori 
hankija määratud piisava ajavahemiku 
jooksul tõendada, et kõnealune abi sobib 
kokku siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses.
5. Liikmesriigid teevad taotluse korral 
teistele liikmesriikidele halduskoostöö 
käigus kättesaadavaks enda käsutuses 
oleva mis tahes teabe, näiteks õigusaktid, 
eeskirjad, üldkohaldatavad 
kollektiivlepingud või riiklikud tehnilised 
standardid, mis seonduvad lõikes 2 
loetletud üksikasju hõlmavate kogutud 
tõendite ja dokumentidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad nõuavad 
ettevõtjatelt pakkumuses esitatud hinna 
või kulude selgitamist, kui pakkumuste 
hind tundub ehitustööde, kaupade või 
teenuste kohta põhjendamatult madal.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 a (uus) osutatud selgitused 
võivad eelkõige olla seotud järgmisega:
(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenuste majanduslik külg;
(b) valitud tehnilised lahendused või 
erakordselt soodsad tingimused, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;
(c) pakkuja väljapakutud ehitustöö, 
tarnete või teenuste originaalsus;
(d) kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega ning kollektiivlepingutega 
kehtestatud keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööalaste õigusaktide kohaste kohustuste 
ning hankedirektiivi (COM(2011)0896) 
XI lisas loetletud rahvusvaheliste 
keskkonna-, sotsiaal- ja tööalaste 
õigusaktide sätetega kehtestatud 
kohustuste täitmine, või juhul, kui see ei 



PE516.621v01-00 60/69 AM\943395ET.doc

ET

ole kohaldatav, siis muude sätete 
järgimine, millega tagatakse samaväärne 
kaitsetase;
(e) lõike 1 a (uus) punktis d osutatud 
kohustuste täitmine alltöövõtjate poolt. 
Liikmesriigid ja avaliku sektori hankijad 
võivad võtta asjakohaseid meetmeid nende 
kohustuste rikkumise vältimiseks;
(f) pakkuja võimalus saada riigiabi.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija hindab esitatud 
teavet, konsulteerides pakkujaga. Ta võib 
pakkumuse tagasi lükata üksnes juhul, 
kui esitatud tõenditega ei saa piisavalt 
õigustada küsitavat madalat hinda või 
kulusid, võttes arvesse lõikes 1 b (uus) 
osutatud tegureid.
Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest 
selle puhul ei täideta lõike 1 b (uus) 
punkides d ja e esitatud kohaldatavaid 
kohustusi.
Lõike 1 b punktides d ja e osutatud 
kohustuste allhankijatepoolne täitmine 
tagatakse asjakohaste meetmete abil, mida 
pädevad riiklikud asutused võtavad oma 
vastutuse ja volituste piires tegutsedes.

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 114
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad taotluse korral 
teistele liikmesriikidele halduskoostöö 
raames kättesaadavaks enda käsutuses 
oleva mis tahes teabe, nagu õigusaktid, 
eeskirjad, üldkohaldatavad 
kollektiivlepingud või riiklikud tehnilised 
standardid, mis seonduvad lõikes 1 b 
(uus) loetletud üksikasju hõlmavate 
kogutud tõendite ja dokumentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Raffaele Baldassarre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija võib jätta mis tahes teabe 
avalikustamata, kui see takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
kahjustaks teatavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike ettevõtjate õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui keskmistamistestiga selgitatakse välja, 
et pakkumus on põhjendamatult madala
hinnaga, uurivad avaliku sektori hankijad 
pakkumust, nõudes ettevõtjalt lisateabe 
esitamist pakkumuse hinna või kulude 
selgitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija kontrollib 
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pakkuja esitatud teavet ja on kohustatud 
pakkumuse tagasi lükkama, kui 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse uurimisel selgub, et küsitud 
madal hind või kulud ei ole põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Uurimised seoses ELi ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste juurdepääsuga kolmandate 
riikide riigihanketurgudele
1. Kui komisjon leiab, et see on liidu 
huvides, võib ta igal ajal kas enda 
algatusel või huvitatud poolte või 
liikmesriigi taotlusel algatada väidetavate 
piiravate hankemeetmete 
kindlakstegemiseks välishanke uurimise.
Eelkõige võtab komisjon arvesse, kas 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 
kohaselt on heaks kiidetud mitu 
kavatsetavat kõrvalejätmist.
Uurimise algatamise korral avaldab 
komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate, 
millega kutsutakse huvitatud pooli ja 
liikmesriike üles esitama komisjonile 
teatud ajavahemiku jooksul kogu 
asjakohase teabe.
2. Lõikes 1 osutatud uurimine viiakse läbi 
artiklis 6 osutatud kriteeriumide alusel.
3. Komisjon koostab hinnangu kolmanda 
riigi piiravate hankemeetmete jätkuva 
kohaldamise kohta huvitatud poolte ja 
liikmeriikide esitatud teabe ja/või 
komisjoni korraldatud uurimise käigus 
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ilmnenud faktide alusel ning see viiakse 
lõpule üheksa kuu jooksul alates uurimise 
alustamisest. Põhjendatud juhtudel võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada kolme 
kuu võrra.
4. Kui komisjon järeldab välishanke 
uurimise tulemusel, et asjaomane kolmas 
riik ei kohalda enam väidetavaid piiravaid 
meetmeid, võtab komisjon vastu otsuse 
uurimise lõpetamiseks. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

See artikkel seondub enne kesktasandil sulgemist nõutava uurimisega, mis on hõlmatud 
artikliga 10 – ka see tuleks vastavalt välja jätta, kuna on üleliigne.

Muudatusettepanek 119
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uurimise algatamise korral avaldab 
komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate, 
millega kutsutakse huvitatud pooli ja 
liikmesriike üles esitama komisjonile 
teatud ajavahemiku jooksul kogu 
asjakohase teabe.

Uurimise algatamise korral avaldab 
komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate, 
millega kutsutakse huvitatud pooli ja 
liikmesriike üles esitama komisjonile 
kolme kuu jooksul kogu asjakohase teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab hinnangu kolmanda 
riigi piiravate hankemeetmete jätkuva 
kohaldamise kohta huvitatud poolte ja 
liikmeriikide esitatud teabe ja/või 
komisjoni korraldatud uurimise käigus 
ilmnenud faktide alusel ning see viiakse 
lõpule üheksa kuu jooksul alates uurimise 
alustamisest. Põhjendatud juhtudel võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada kolme 
kuu võrra.

3. Komisjon koostab hinnangu kolmanda 
riigi piiravate hankemeetmete jätkuva 
kohaldamise kohta huvitatud poolte ja 
liikmeriikide esitatud teabe ja/või 
komisjoni korraldatud uurimise käigus 
ilmnenud faktide alusel ning see viiakse 
lõpule kuue kuu jooksul alates uurimise 
alustamisest. Põhjendatud juhtudel võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada kolme 
kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artikkel 10 peaks välja jäetama, on nõuandemenetlus tarbetu.

Muudatusettepanek 122
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Selliste meetmete võtmine, millega 
piiratakse hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu ELi riigihanketurule
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1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgmist leitakse, et kolmanda riigi võetud 
või jätkuvalt kohaldatavate piiravate 
meetmete tulemuseks on liidu ja 
asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine, 
nagu on osutatud artiklis 6, võib komisjon 
vastu võtta rakendusakte, millega ajutiselt 
piiratakse kolmandast riigist pärit 
hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.
2. Lõike 1 kohaselt võetavad meetmed 
võivad olla järgmised:
(a) selliste pakkumuste kõrvalejätmine, 
mille koguväärtusest üle 50 % 
moodustavad piiravaid hanketavasid 
järgivast riigist pärit hõlmamata kaubad 
või teenused ja/või
(b) kohustuslik hinnatrahv, mida 
kohaldatakse pakkumuse selle osa suhtes, 
mille moodustavad piiravaid hanketavasid 
järgivast riigist pärit hõlmamata kaubad 
või teenused.
3. Lõike 1 kohaselt võetavad meetmed 
võivad eelkõige piirduda järgmisega:
(a) riigihanked, milles osalevad teatavad 
kindlaksmääratud avaliku sektori 
/võrgustiku sektori hankijate kategooriad;
(b) riigihanked teatavate 
kindlaksmääratud kauba- või 
teenusekategooriate hankimiseks;
(c) riigihanked, mis ületavad teatavaid 
kindlaksmääratud künniseid või jäävad 
nende piiridesse.

Or. en

Selgitus

Kesktasandil sulgemine nõuaks liikmesriikidelt lepingute lõpetamist kolmandate riikide 
tarnijatega, mis võib tuua avaliku sektorite hankijatele kaasa suuremad kulud: see rikub 
majanduslikult soodsaima pakkumise põhimõtteid. Ei ole tõendeid, et need sulgemised 
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aitaksid kaasa juurdepääsule. On aga reaalne oht, et need võivad viia vastumeetmete 
võtmiseni. Samuti mõjutaks see halvasti siseturgu, kuna artikliga 6 pandaks avaliku sektori 
hankijatele märkimisväärne halduskoormus.

Muudatusettepanek 123
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgmist leitakse, et kolmanda riigi võetud 
või jätkuvalt kohaldatavate piiravate 
meetmete tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
avamise oluline erinemine, nagu on 
osutatud artiklis 6, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakte, millega ajutiselt 
piiratakse kolmandast riigist pärit 
hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgmist leitakse, et kolmanda riigi võetud 
või jätkuvalt kohaldatavate piiravate 
meetmete tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude avamise võrdsete 
tingimuste oluline erinemine, nagu on 
osutatud artiklis 6, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakte, millega ajutiselt 
piiratakse kolmandast riigist pärit 
hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtetuks tunnistamine Seosed direktiiviga 2004/17/EÜ

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59
tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Käesoleva määruse jõustumisel ja 
kooskõlas selle artikliga 15 jätab komisjon 
endale õiguse tunnistada delegeeritud 
õigusaktidega kehtetuks direktiivi
2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59 
tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Komisjon hindab, kas säilitatakse
direktiivi 2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59. 
Vastavalt selle hindamise tulemustele 
esitab komisjon seadusandliku 
ettepaneku, millega tunnistatakse need 
artiklid kehtetuks alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 



AM\943395ET.doc 69/69 PE516.621v01-00

ET

this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Muudatusettepanek 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59 
tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Kui lepingu sõlmimise korral kattub mõni 
käesoleva määruse säte [direktiivi 
2004/17/EÜ artiklitega 58 ja 59], on 
ülimuslikud käesoleva määruse sätted, 
mida kohaldatakse kõnealuse lepingu 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on anda võimalus kohaldada turulepääsukohustuste korduvate 
ja korrigeerimata rikkumiste suhtes vastastikkuse meetmeid. Vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid käsitleva direktiiviga 2004/17/EÜ juba 
nähakse ette nende meetmete võtmine. Järjepidevuse ja tõhususe tagamiseks peaks uus 
määrus asendama hankedirektiivi kehtivaid sätteid üksnes juhul, kui need kattuvad.


