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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk

Euroopa Komisjon võttis käesoleva ettepaneku vastu 2012. aasta märtsis ning tegemist on 
esimese sammuga ELi riigihankepoliitika tervikliku välismõõtme loomise teel. 

Õiguslikult on ettepaneku peamine eesmärk suurendada rahvusvahelistel 
kaubandusläbirääkimistel Euroopa Liidu mõjuvõimu, et saavutada Euroopa ettevõtjate jaoks 
parem pääs kolmandate riikide riigihanketurule. Poliitiliselt on aga tegemist Euroopa Liidu 
jaoks ülitähtsa võimalusega näidata, et ta võtab võrdse kohtlemise tagamist tõsiselt ja soovib 
luua võrdsed tingimused valdkonnas, kus tema huvid on kõikide muude ülemaailmse 
kaubanduse valdkonna osaliste omadega võrreldes tugevamad ja mitmekesisemad. 

See on äärmiselt oluline seisukohavõtt, arvestades eelkõige majanduskriisi, mille käigus on 
Euroopa Liit järjekindlalt vältinud protektsionistlike meetmete kehtestamist ning 
rahvusvahelistest kohustustest taganemist. Käesolev ettepanek on sellise käsitusega kooskõlas 
ning ettepanekust nähtub, et kaubanduspartnerid pakuvad ELile küll suuremat ja karmimat 
konkurentsi (mõnikord suisa kõlvatut konkurentsi), aga oma riigihanketuru välisettevõtjatele 
sulgemise asemel nõuab EL hoopis oma ettevõtjatele ja kaupadele välisriikides võrdseid 
turulepääsutingimusi. 

Kõnealuse ettepanekuga luuakse piiravate hanketavadega seonduvate probleemide 
lahendamiseks mitu mehhanismi, sh asjaomaste liikmesriikidega konsulteerimine. Kui 
probleemi pole nende mehhanismide abil võimalik lahendada, rakendatakse ettepanekus ette 
nähtud piiravaid meetmeid.

Mõju siseturule

Praeguseni on avaliku sektori hankijatel puudunud selge raamistik Euroopa Liidu 
rahvusvaheliste kohustuste kohaldamiseks riigihangete valdkonnas. Käesoleva ettepanekuga 
muudetakse eri liikmesriikides kasutatavatest lahendustest koosnevat killustunud süsteemi, 
mis on võimaldanud teha üksikotsuseid kolmandatest riikidest pärit kaupade ja teenuste 
juurdepääsu takistamiseks asjaomase riigi riigihanketurule. Selle asemel luuakse 
tsentraliseeritud süsteem, millega tagatakse kolmandatest riikidest pärit kaupade ja teenuste 
ühesugune käsitamine.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil on asjaomase määruse väljatöötamise juures väga väike 
pädevus. Seetõttu käsitletakse käesolevas arvamuses peamiselt mitteolemuslikke sätteid.

Täpsemalt kuuluvad siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ainupädevusse järgmised artiklid:

Artikkel 6 (lõige 7) – Avaliku sektori / võrgustiku sektori hankijatele antav volitus jätta 
kõrvale pakkumused, mis hõlmavad hõlmamata kaupu ja teenuseid. Pakkumuste 
kõrvalejätmise teatiste avaldamine ning hanketeadete standardvormide kehtestamine.
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Artikkel 17 (lõige 3) – Komiteemenetlus. Komitee pädevus (kooskõlas nõukogu otsusega 
71/306/EMÜ). 

Artikkel 20 – Kehtetuks tunnistamine. Direktiivi 2004/17/EÜ artiklite 58 ja 59 kehtetuks 
tunnistamine. 

Järgmiste artiklite suhtes on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoniga jagatud pädevus:

Artikkel 2: Mõisted
Artikkel 7: Põhjendamatult madala hinnaga pakkumused
Artikli 17 lõige 1: Komiteemenetlus
Artikkel 18: Konfidentsiaalsus
Artikkel 19: Aruandlus

Raportööri seisukoht

Raportöör teeb muu hulgas mitu muudatusettepanekut artiklis 2 sisalduvate mõistete kohta. 
Nende muudatusettepanekute eesmärk on viia käesolevas ettepanekus kasutatud määratlused 
kooskõlla mõistetega, milles lepiti kokku riigihankeid käsitleva direktiivi (A7-0007/2013) üle 
peetud läbirääkimiste eel siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni seisukohas.

Lisaks soovitab raportöör suurendada õigusselgust ja -kindlust seoses artikli 7 esimese 
lõiguga ning sellega seotud põhjendusega 19, milles käsitletakse teiste pakkujate võimalust 
esitada täiendavat teavet, kui hankija kavatseb aktsepteerida põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse. 

Ühtlasi soovitab raportöör siduda komisjoni esimese aruande esitamise käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevaga, mitte kehtestada konkreetset kuupäeva (1. jaanuar 2017), nagu 
komisjoni ettepanekus ette nähtud, sest see võib osutuda liiga varaseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 
poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 

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

hulgas selleks, et kaitsta oma väärtusi, 
põhihuve, julgeolekut, sõltumatust ning 
terviklikkust ning ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Pidades silmas liidu üldist poliitikat 
seoses vähim arenenud riikidega, mis on 
sätestatud muu hulgas nõukogu 22. juuli 
2008. aasta määruses (EÜ) nr 732/2008, 
millega kohaldatakse üldiste tariifsete 
soodustuste kava alates 1. jaanuarist 2009, 
on asjakohane kohelda sellistest riikidest 
pärit kaupu ja teenuseid sarnaselt liidu 
kaupade ja teenustega.

(26) Pidades silmas liidu üldist poliitikat 
seoses vähim arenenud riikidega, mis on 
sätestatud muu hulgas nõukogu 22. juuli 
2008. aasta määruses (EÜ) nr 732/2008, 
millega kohaldatakse üldiste tariifsete 
soodustuste kava alates 1. jaanuarist 2009, 
on asjakohane kohelda sellistest riikidest 
pärit kaupu ja teenuseid sarnaselt liidu
kaupade ja teenustega, et anda 
kõnealustele riikidele majanduslik 
võimalus oma turgude suuremaks 
integreerimiseks maailmamajandusse.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „tarnija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes pakub turul kaupu;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine parlamendikomisjoni seisukohaga riigihangete direktiivi üle peetud 
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läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine parlamendikomisjoni seisukohaga riigihangete direktiivi üle peetud 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „teenuse osutaja” – mis tahes 
füüsiline või juriidiline isik, kes pakub 
turul ehitustööde tegemist või ehitise 
ehitamist või teenuseid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine parlamendikomisjoni seisukohaga riigihangete direktiivi üle peetud 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „pakkuja” – ettevõtja, kes on 
esitanud pakkumuse;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine parlamendikomisjoni seisukohaga riigihangete direktiivi üle peetud 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) termin „ettevõtja” hõlmab võrdselt nii 
tarnija kui ka teenuse osutaja mõistet;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine parlamendikomisjoni seisukohaga riigihangete direktiivi üle peetud 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtjat, kes on esitanud pakkumuse, 
nimetatakse „pakkujaks”;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine parlamendikomisjoni seisukohaga riigihangete direktiivi üle peetud 
läbirääkimistel.
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuse päritolu määratakse kindlaks seda 
osutava füüsilise või juriidilise isiku 
päritolu alusel. Teenuse osutaja
päritoluriigiks loetakse:

Teenuse päritolu määratakse kindlaks seda 
osutava füüsilise või juriidilise isiku 
päritolu alusel. Teenust osutava ettevõtja
päritoluriigiks loetakse:

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik artikli 2 mõistete muutmise tõttu.

Muudatusettepanek 10
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.

7. Lõike 1 kohaselt pakkumused kõrvale 
jätnud avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad märgivad selle ning muu hulgas 
ka kõrvalejätmise põhjuse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1



PA\935586ET.doc 9/11 PE510.696v01-00

ET

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 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 asjaomase 
pakkuja esitatud põhjendamatult madala 
hinna või kulu põhjused ja olemuse.

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija on teatanud oma kavatsusest 
aktsepteerida põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumus, on teistel pakkujatel 
võimalus esitada mõistliku aja jooksul 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijale asjakohast teavet, et avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankija oleks 
aktsepteerimisotsuse langetamisel 
täielikult teadlik kõikidest teguritest, mis 
võivad mõjutada põhjendamatult madala 
hinna või kulude põhjuste hindamist. 

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis tuleks selgitada, et teistel pakkujatel, keda on teavitatud avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankija kavatsusest aktsepteerida põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumus, on võimalus esitada täiendavat teavet, et tagada aktsepteerimisotsuse võimalikult 
teadlik langetamine.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon, nõukogu, Euroopa 
Parlament, liikmesriigid ja nende 
ametnikud ei avalda teabe andja eriloata 
käesoleva määruse alusel saadud mis 
tahes konfidentsiaalset teavet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige asendatakse artikli 18 uue lõikega 4 a (uus).

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva määruse alusel saadud ja 
teabe andja poolt konfidentsiaalseks 
kuulutatud teavet ei avaldata ilma teabe 
andja eriloata mitte mingil juhul.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1. jaanuariks 2017 ja vähemalt iga kolme 
aasta järel alates käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta ning 
selle kohta, millist edu on käesoleva 
määruse raames saavutatud 
rahvusvahelistel läbirääkimistel seoses ELi 
ettevõtjate juurdepääsuga 
riigihankelepingute sõlmimise menetlusele 
kolmandates riikides. Selleks esitavad 

Üks aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist ning seejärel vähemalt iga 
kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta ning 
selle kohta, millist edu on käesoleva 
määruse raames saavutatud 
rahvusvahelistel läbirääkimistel seoses ELi 
ettevõtjate juurdepääsuga 
riigihankelepingute sõlmimise menetlusele 
kolmandates riikides. Selleks esitavad 
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liikmesriigid taotluse korral komisjonile 
asjakohast teavet.

liikmesriigid taotluse korral komisjonile 
asjakohast teavet.

Or. en


