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Muudatusettepanekud akti projekti kohta

Parlamendi muudatusettepanekutes märgitakse akti projekti tehtud 
muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud 
asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti projekti osi, mille kohta 
on tehtud muudatusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged 
vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.

Õigusakti projektiga muudetava olemasoleva õigusakti kohta tehtud iga 
muudatusettepaneku päis sisaldab kolmandat ja neljandat rida, millel 
märgitakse vastavalt olemasolev õigusakt ja selle asjaomane säte. Kui 
Euroopa Parlament soovib muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Väljajäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0895),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-
0007/2012);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Rootsi parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 
põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. aprilli 2012. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee ...... 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni aruannet ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 
õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias16, kuna need on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused17 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta,18 et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, et 
tagada suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias16, kuna need 
on üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitavad samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata 
ja ajakohastada kehtivad riigihanke-
eeskirjad, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiiviga 
2004/17/EÜ millega kooskõlastatakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused17 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta,18 et võimaldada 
avaliku sektori hankijatel paremini ära 
kasutada riigihankeid jätkusuutliku 
arengu ja muude ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks, et muuta nõnda
avaliku sektori kulutused 
kulutõhusamaks, tagades parima 
kulutasuvuse ja hõlbustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
osalemist riigihankemenetluses. Ka on 
vaja lihtsustada ELi riigihanke norme, 
eelkõige jätkusuutlikkuse eesmärkide 
saavutamiseks rakendatava meetodi 
kohta, mis peaks olema osa 
riigihankepoliitikast, ja selgitada 
põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. fr
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Selgitus

Seotud artiklitega 54, 70, 76, 77 ja 79: riigihangete rolli tuleb rõhutada strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide, sealhulgas ühiskondlike eesmärkide ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks.
Direktiivi lihtsustamisel peab arvestama riigihankepoliitikasse ühiskondlike eesmärkide ja 
jätkusuutlikkuse kaasamise meetoditega.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima 
keskkonnakaitse nõuded ja sotsiaalselt 
säästva tootmisprotsessi mõiste, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist 
ja kogu tarneahela ulatuses rahvatervise 
ja ohutuse tagamist ning sotsiaalseid 
standardeid ja ELi ning riiklikku 
tööõigust. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori 
hankijad peaksid kaasa aitama
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning kuidas nad võivad 
kasutada neile sotsiaalselt säästva 
riigihanke tagamiseks vajalike tehniliste 
eripärade ja valikukriteeriumide 
valimiseks antud otsustusõigust, tagades 
samas seosed riigihanke esemetega ning
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Or. fr

Selgitus

Põhjendust muudeti vastavalt artikli 2 lõikele 23

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tehnilised kirjeldused, 
valikukriteeriumid ja lepingu täitmise 
tingimused mängivad erinevaid rolle 
pakkumuste hindamise protsessis, kuid 
nimetatud kirjelduste ja kriteeriumide 
olemus on sarnane. Tehniliste kirjelduste 
kaudu määratlevad võrgustiku sektori 
hankijad hankes osalemise nõuded.
Tehnilistele kirjeldustele vastamine on 
hangete kandidaatide sobivuse vajalik 
tingimus ning arvestada tuleks vaid 
nimetatud kirjeldustele vastavaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Lisaks 
võimaldavad valikukriteeriumid 
hankijatel võrrelda erinevate 
kriteeriumide kombinatsioonide eeliseid.
Iga pakkumust tuleks hinnata kõigi 
kriteeriumide järgi, kuid kõigile 
nimetatud valikukriteeriumidele 
vastamine ei ole riigihanke kandidaadi 
sobivuseks vajalik tingimus. Lõpuks 
peaksid lepingu täitmise tingimused 
olema esitatud lepingus, et kindlaks 
määrata, kuidas lepingut täita.

Or. fr

Selgitus

Põhjendust muudeti vastavalt artiklitele 54, 76, 80.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi.
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, ja tegevus, mille 
elluviimisel rikutakse töö-, keskkonna- ja 
rahvatervise standardeid, võib tõsiselt 
moonutada konkurentsi ja viia liidu 
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ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni.
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994),25 kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). WTO 
riigihankelepingu eesmärk on luua
riigihankelepingute mitmepoolne
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
raamistik, et liberaliseerida ja laiendada 
maailmakaubandust. WTO 
riigihankelepinguga ning samuti teiste 
asjakohaste liidu jaoks kohustuslike 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad võrgustiku sektori 
hankijad kõnealuste kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994),25 kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). Nimetatud 
riigihankelepingute mitmepoolsete 
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
raamistikus peaksid liikmesriigid 
pingutama ELi ja kolmandate riikide 
ettevõtete vahelise võrdsuse 
tugevdamiseks siseturul eesmärgiga 
lihtsustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKE) kaasatust 
ning stimuleerida tööhõivet ja arengut 
ELis. WTO riigihankelepinguga ning 
samuti teiste asjakohaste liidu jaoks 
kohustuslike rahvusvaheliste 
kokkulepetega hõlmatud lepingute puhul 
täidavad võrgustiku sektori hankijad 
kõnealuste kokkulepetega sätestatud 
kohustusi, kohaldades käesolevat direktiivi 
kokkulepetega ühinenud kolmandate 
riikide ettevõtjate suhtes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Lisaks vajab liit tõhusat vahendit 
selleks, et ühelt poolt eelkõige 
komisjonipoolse olulise vastastikkuse 
põhimõtte rakendamise hindamise kaudu 
soodustada kooskõlastamist vastastikkuse 
põhimõttega seoses kolmandate riikidega, 
kes ei võimalda samaväärset juurdepääsu 
Euroopa ettevõtjatele, ning teisalt tagada 
ülemaailmaliselt aus konkurents ja 
võrdsed võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihanke-eeskirjad hõlmama 
koostööd avaliku sektori asutuste vahel.
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt.
Kuna kõnealune kohtupraktika on 
samaväärselt kohaldatav käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites tegutsevate 
avaliku sektori asutuste suhtes, on 
asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse nii käesoleva direktiivi kui ka 
direktiivi […/…/EL][riigihangete kohta] 
puhul. Seepärast tuleb selgitada, millistel 
juhtudel ei kohaldata riigihanke eeskirju 
avaliku sektori hankijatevaheliste 
lepingute suhtes. Seejuures tuleks lähtuda 
Euroopa Kohtu praktikas kehtestatud 
põhimõtetest. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 



PE483.470v02-00 10/74 PR\902023ET.doc

ET

avaliku sektori asutuste vabadust 
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks 
peaks seetõttu jääma eeskirjade 
reguleerimisalast välja, kui direktiivis 
sätestatud tingimused on täidetud.
Nimetatud tingimustes tuleks eelkõige 
arvesse võtta sotsiaalettevõtte mõistet, 
nagu see on sõnastatud komisjoni 25. 
oktoobri 2011 teatises „Sotsiaalettevõtluse 
algatus”. Direktiivi eesmärk on tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine hankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi 
moonutada.

Or. fr

Selgitus

Põhjendust muudeti vastavalt artiklile 21.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid 
tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
elektrooniliste vahendite kasutamisel 
lühendada miinimumtähtaegu, ent 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Peale selle 
võivad asjakohaste funktsioonidega 

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid 
tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Ometi ei tohi 
muuta hankemenetlustele direktiiviga 
2004/17/CE määratud miinimumtähtaegu, 
et tagada laekumiste adekvaatsed 
tähtajad. Peale selle võivad asjakohaste 
funktsioonidega elektroonilised teabe- ja 
sidevahendid aidata võrgustiku sektori 
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elektroonilised teabe- ja sidevahendid 
aidata avaliku sektori hankijatel hoida ära, 
avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

hankijatel hoida ära, avastada ja parandada 
hankemenetluse käigus ilmnevaid vigu.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Lisaks töötatakse pidevalt välja uusi 
elektroonilisi hankemeetodeid, näiteks 
elektroonilised kataloogid. Need aitavad 
konkurentsi suurendada ning riigihankeid 
tõhustada, säästes eelkõige aega ja raha.
Siiski tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
mis aitaksid tagada, et kõnealune 
kasutamine vastab käesoleva direktiivi 
sätetele ning võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtetele. Eelkõige raamlepingu alusel 
uuesti väljakuulutatud hanke või 
dünaamilise hankesüsteemi kasutamise 
korral ja kui on piisavalt garanteeritud 
jälgitavus, võrdne kohtlemine ja 
prognoositavus, tuleb võrgustiku sektori 
hankijatel lubada teatavate hangetega 
seoses pakkumusi esitada varem edastatud 
elektroonilise kataloogide alusel.
Kooskõlas elektroonilisi sidevahendeid 
käsitlevate eeskirjadega ei tohiks 
võrgustiku sektori hankijad põhjendamatult 
takistada ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlustele, mille puhul 
pakkumused esitatakse elektrooniliste 
kataloogide kujul ja tagatakse kooskõla 
mittediskrimineerimist ja võrdset 
kohtlemist käsitlevate üldpõhimõtetega.

(31) Lisaks töötatakse pidevalt välja uusi 
elektroonilisi hankemeetodeid, näiteks 
elektroonilised kataloogid. Need aitavad 
konkurentsi suurendada ning riigihankeid 
tõhustada, säästes eelkõige aega ja raha.
Siiski tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
mis aitaksid tagada, et kõnealune 
kasutamine vastab käesoleva direktiivi 
sätetele ning võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtetele. Lisaks peaks kõnealune 
andmete kasutamine olema kooskõlas 
riiklike ja ELi andmekaitsealaste sätetega.
Eelkõige raamlepingu alusel uuesti 
väljakuulutatud hanke või dünaamilise 
hankesüsteemi kasutamise korral ja kui on 
piisavalt garanteeritud jälgitavus, võrdne 
kohtlemine ja prognoositavus, tuleb 
võrgustiku sektori hankijatel lubada 
teatavate hangetega seoses pakkumusi 
esitada varem edastatud elektroonilise 
kataloogide alusel. Kooskõlas 
elektroonilisi sidevahendeid käsitlevate 
eeskirjadega ei tohiks võrgustiku sektori 
hankijad põhjendamatult takistada 
ettevõtjate juurdepääsu hankemenetlustele, 
mille puhul pakkumused esitatakse 
elektrooniliste kataloogide kujul ja 
tagatakse kooskõla mittediskrimineerimist 
ja võrdset kohtlemist käsitlevate 
üldpõhimõtetega.

Or. fr
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Selgitus

Artikkel 48.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(35) Hankijate koostatud tehnilised 
kirjeldused peaksid võimaldama saavutada 
jätkusuutlikkuse eesmärke ja avada
riigihanked konkurentsile. Seepärast peaks 
funktsionaalsete ja jätkusuutlike 
eesmärkide vahelise võrdsuse ning piisava 
konkurentsitaseme saavutamiseks olema 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel 
põhinevad pakkumused määratletud 
sotsiaalselt säästlike ehitustööde, asjade ja 
teenuste olelusringi ja tootmisprotsessi 
eripäradega seotud tulemuste alusel.
Järelikult tuleks tehnilised kirjeldused 
koostada ja kohaldada kooskõlas 
läbipaistvuse, diskrimineerimiskeelu ja 
võrdsete võimaluste põhimõtetega.
Nimetatud põhimõtted ei tohiks kaitsta 
ainuüksi pakkujate huve, vaid ka tõhusat 
konkurentsi, mis võimaldaks muuta 
avaliku sektori kulutused kulutõhusamaks 
ja tagaks parima kulutasuvuse. Kõige 
paremini aitab seda eesmärki saavutada 
see, kui tehniliste kirjelduste koostamisel 
lähtutakse funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel riiklikule 
standardile, peaksid võrgustiku sektori 
hankijad võtma arvesse pakkumusi, mis 
põhinevad teistel samaväärsetel 
süsteemidel ning mis vastavad võrgustiku 
sektori hankija esitatud nõuetele ja on 
ohutuselt samaväärsed. Samaväärsuse 
tõendamiseks võib nõuda, et pakkujad 
esitaksid kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
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tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine.
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, tagades 
võrgustiku sektori hankijate nõudluse oma 
vajadustega optimaalselt sobivate 
kvaliteetsete ehitustööde, asjade ja 
teenuste järele. Sellest tulenevalt peaksid
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutama
„majanduslikult soodsaimat pakkumust, 
arvestades et nad peaksid viitama 
piisavatele kvaliteedistandarditele, 
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

Or. fr

Selgitus

Artiklid 54 ja 76.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel. 
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi suuri erinevusi, ei oleks 
siiski otstarbekas kehtestada hangete 
keskkonnasõbralikumaks, sotsiaalselt 
vastutustundlikumaks ning 
innovaatilisemaks muutmiseks üldisi 
kohustuslikke nõudeid. Liidu seadusandjad 
on juba kehtestanud kohustuslikud 
hankenõuded konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks maanteesõidukite (Euroopa 

(45) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel. 
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi suuri erinevusi, ei oleks 
siiski otstarbekas kehtestada hangete 
keskkonnasõbralikumaks, sotsiaalselt 
vastutustundlikumaks ning 
innovaatilisemaks muutmiseks üldisi 
kohustuslikke nõudeid. Liidu seadusandjad 
on juba kehtestanud kohustuslikud 
hankenõuded konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks maanteesõidukite (Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta30) ja 
kontoriseadmete (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta31) sektoris. Lisaks on 
olelusringi kulude arvestamise ühiste 
meetodite kindlaksmääramine oluliselt 
edasi arenenud. Tundub otstarbekas samal 
viisil jätkata, nähes kohustuslikud 
eesmärgid ette sektoripõhiste 
õigusaktidega, mis võtavad arvesse 
asjaomase sektori suhtes kohaldatavaid 
poliitikameetmeid ja tingimusi, ning 
edendades olelusringi kulude arvestamist
hõlmavate Euroopa lähenemisviiside 
väljatöötamist ja kasutamist kui vahendit, 
millega toetatakse riigihangete kasutamist 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks.

Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta30) ja 
kontoriseadmete (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta31) sektoris. Lisaks on 
olelusringi kulude ja sotsiaalselt säästliku 
tootmisprotsessi alaste ühiste 
lähenemisviiside kindlaksmääramine 
oluliselt edasi arenenud. Tundub 
otstarbekas samal viisil jätkata, nähes 
kohustuslikud eesmärgid ette 
sektoripõhiste õigusaktidega, mis võtavad 
arvesse asjaomase sektori suhtes 
kohaldatavaid poliitikameetmeid ja 
tingimusi, ning edendades olelusringi 
kulusid ja sotsiaalselt säästva 
tootmisprotsessi hõlmavate Euroopa 
lähenemisviiside väljatöötamist ja 
kasutamist kui vahendit, millega toetatakse 
riigihangete kasutamist jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamiseks. Lisaks 
peaksid sektoripõhised õigusaktid 
sisaldama tehnilisi kirjeldusi ja 
valikukriteeriumeid, arvestades sotsiaalse 
ja keskkonnaalase säästlikkuse kasudega 
seal, kus viimaseid ei saa mõõta rahas, 
tagades seose hankeobjektiga ja järgides 
läbipaistvuse, diskrimineerimise keelu ja 
võrdsete võimaluste põhimõtteid.

Or. fr

Selgitus

Põhjendust muudeti muudatusettepaneku artikli 54 VIII lisa kohaselt.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

täiendamiseks tuleks vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
peaksid majanduslikult soodsaima 
pakkumise kindlakstegemisel kasutama 
olelusringi ja säästliku tootmisprotsessiga
arvestamisel põhinevalt lähenemisviisi, 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 
9, 10 ja 11, kus esitatakse sotsiaalse ja 
keskkonnaalase kaitse eeltingimused, 
millega tuleb arvestada ELi poliitika 
määratlemisel ja elluviimisel. Olelusringi 
kulude arvestamise mõiste hõlmab kõiki 
ehitustööde, asjade või teenuste 
olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod välja 
töötatakse, tuleks selle kasutamine muuta 
kohustuslikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata olelusringi eripäradele ja 
sotsiaalselt säästvale tootmisprotsessile, 
tingimusel et nimetatud eripärad ja 
protsessid on seotud lepingu esemega.
Tehnilisi kirjeldusi ja valikukriteeriumeid 
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sotsiaalseid kaalutlusi riigihangetes 
paremini arvesse võtta, võidakse hankijatel 
lubada ka lisada soodsaima pakkumuse 
hindamise kriteeriumide hulka tootmis-
või tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad.
Kõnealused näitajad võivad hõlmata 
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega32 ning 
viisil, mis ei diskrimineeri otseselt või 
kaudselt teiste liikmesriikide või WTO 
riigihankelepingu või liidu sõlmitud 
vabakaubanduslepingute osapoolteks 
olevate kolmandate riikide ettevõtjaid.

peaks tõlgendama laias mõistes. Sellest 
tulenevalt võivad tehnilised kirjeldused ja 
valikukriteeriumid viidata olelusringile ja 
sotsiaalselt säästlikule tootmisprotsessile, 
sealhulgas tootmisprotsessi või toodete ja 
teenustega varustamise sotsiaalsetele ja 
keskkonnaalastele aspektidele. Lisaks 
võivad võrgustiku sektori hankijad 
kasutada tehnilisi kirjeldusi või 
valikukriteeriumeid sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kahjulike mõjude 
minimeerimiseks ning positiivsete mõjude 
suurendamiseks. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada kaasata 
tehnilistesse kirjeldustesse ja 
valikukriteeriumitesse tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad.
Neid tuleks kohaldada seoses teenuste 
osutamisega32 ning viisil, mis ei 
diskrimineeri otseselt või kaudselt teiste 
liikmesriikide või WTO riigihankelepingu 
või liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute 
osapoolteks olevate kolmandate riikide 
ettevõtjaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi, kuna see võib mõjutada lepingu 
täitmise kvaliteeti ning sellest tulenevalt 

(48) Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste tehnilise kirjelduse ja
hindamise kriteeriumina kõnealuse lepingu 
täitmiseks määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada lepingu täitmise 
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pakkumuse majanduslikku väärtust. kvaliteeti ja sotsiaalset säästlikkust ning 
sellest tulenevalt parima kulutasuvusega
pakkumuse kindlaksmääramist.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(49) Pakkumused, mille hind tundub 
asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks võrgustiku 
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Pakkumuse 
tagasilükkamine peaks olema kohustuslik 
juhul, kui võrgustiku sektori hankija on 
teinud kindlaks, et põhjendamatult madal 
hind tuleneb liidu kohustuslike sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse sätete või 
rahvusvahelise tööõiguse sätete täitmata 
jätmisest, kui pakkumuse esitaja ei suuda 
anda rahuldavat põhjendust oma 
pakkumuse ebanormaalselt madalale 
hinnale, peaks hankija pakkumuse tagasi 
lükkama.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkondade siseriikliku ja ka liidu tasandi 
õigusnormid ja kollektiivlepingud kehtivad 
lepingu täitmise ajal tingimusel, et sellised 
eeskirjad ja nende kohaldamine vastavad 
liidu õigusele. Piiriüleste olukordades, kui 
ühe liikmesriigi töötajad osutavad 
hankelepingu täitmiseks teenuseid teises 
liikmesriigis, kehtivad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega)33 sätestatud 

(51) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkondade siseriikliku ja ka liidu tasandi 
õigusnormid kehtivad lepingu täitmise ajal,
samuti ka kollektiivlepingud, mida 
kohaldatakse territooriumil, kus töid, 
teenuseid ja asju pakutakse või tehakse.
Kohustuste täitmata jätmist võib käsitleda 
asjaomase ettevõtja ränga eksimusena, 
mille alusel võib kõnealuse ettevõtja 
riigihankelepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale jätta.
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miinimumtingimused, mida vastuvõttev 
riik peab lähetatud töötajate suhtes 
täitma. Kui siseriiklikud õigusaktid 
sisaldavad selliseid sätteid, võib nende
kohustuste täitmata jätmist käsitleda 
asjaomase ettevõtja ränga eksimusena, 
mille alusel võib kõnealuse ettevõtja 
riigihankelepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale jätta.

Or. fr

Selgitus

Artikkel 79.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei piira mis tahes 
tasandil ametiasutuste õigust otsustada, 
kas, kuidas ja millises ulatuses nad 
soovivad ise avalikke funktsioone täite. 
Ametiasutused võivad täita avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma kohustuseta kaasata 
väliseid ettevõtjaid. Nad võivad seda teha 
koostöös muude ametiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „olelusringi tunnusjooned” –
asjade või ehitiste või teenuste osutamise 
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olelusringi mis tahes osa elemendid, nagu 
on kindlaks määratud käesoleva artikli 
punktis 22. Olelusringi tunnusjooned 
võivad olla nähtamatud omadused, mis on 
hõlmatud tootesse tootmis- või toote 
olelusringi muudes mittekasutamise 
etappides tehtud valikute tulemusel, isegi 
juhul, kui sellised omadused 
lõpptulemuseks oleva toote või teenuse 
füüsilistes omadustes ei ole ilmsed; 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) „sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess” – tootmisprotsess, mille 
käigus ehitustööde teostamine, teenuste 
pakkumine ja asjade tarnimine vastab 
tervishoiu- ja ohutus-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna seadustele, 
eeskirjadele ja standarditele, eriti mis 
puudutab võrdse kohtlemise põhimõtet 
töökohal. Võrdse kohtlemise põhimõte 
töökohal on seotud rakendatavate 
töötingimuste järgimisega, sealhulgas 
tervishoiu- ja ohutus-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna seadused, eeskirjad 
ja standardid, mis määratakse kindlaks 
liidu ning siseriikliku õigusega ja 
kollektiivlepingutega, mida ehitustööde 
teostamise, teenuste osutamise ja asjade 
tarnimise suhtes kohaldatakse; 

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Käesoleva direktiivi kohaldamise erand 

äristrateegia kaitsmise eesmärgil
Kui riigihankemenetluse käigus paljastub 
äristrateegia, millele konkurentide 
tähelepanu juhtimine oleks kahjulik, võib 
võrgustiku sektori hankija taotleda 
artiklis 93 kirjeldatud kontrolliorganilt 
erandit käesoleva direktiivi 
kohaldamisele.
Vastavalt artikli 93 lõike 3 esimese lõigu 
punktile b a esitab hageja võrgustiku 
sektori menetleja nõuetekohase taotluse 
kõnealuses artiklis kirjeldatud 
kontrolliorganile.
Kui kontrolliorgan lubab esimeses lõigus 
nimetatud erandi, ei kohaldata käesolevat 
direktiivi kõnealusele hankemenetlusele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Oluline vastastikkus 

Riigihankelepingu1 rakendamine liidu 
riigihangete õigusraamistikus tugineb 
olulise vastastikkuse põhimõtte korrektse 
kohaldamise eelneval hindamisel liidu ja 
allakirjutanud kolmandate riikide 
vahelise turu avamisel. Vastavat olulise 
vastastikkuse põhimõtte rakendamise 
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hindamist laiendatakse kolmandatele 
riikidele, kes ei ole riigihankeid käsitleva 
kokkuleppe osalised ning kellel on 
juurdepääs Euroopa riigihangete turule.
_______________
1 EÜT L 336, 23.12.1994.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutustevahelised suhted Avaliku sektori hankijate koostöö

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik - punkt b 



PR\902023ET.doc 25/74 PE483.470v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, välja arvatud kontrolliva 
avaliku sektori hankija või kontrollitava 
juriidilise isiku erasektori osalus avalik-
õiguslike organite tegevuses ning 
kooskõlas sotsiaalettevõtte mõistega.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus, välja arvatud 
kontrolliva avaliku sektori hankija või 
kontrollitava juriidilise isiku erasektori 
osalus avalik-õiguslike organite tegevuses 
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ning kooskõlas sotsiaalettevõtte mõistega.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21– lõige 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, välja arvatud kontrolliva 
avaliku sektori hankija või kontrollitava 
juriidilise isiku erasektori osalus avalik-
õiguslike organite tegevuses ning 
kooskõlas sotsiaalettevõtte mõistega.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähemalt kahe avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta 

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

„ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepinguks” käesoleva direktiivi artikli 
2 punkti 7 tähenduses, kui on täidetud 
järgmised kumulatiivsed tingimused:

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

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate koostööl, mille eesmärk 
on tagada neile ühise avaliku teenusega 
seotud ülesande elluviimine või nende 
ülesannete täitmise vahendite 
ühendamine;

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes ei nähta ette ega keelata 
punktis a kirjeldatud avaliku teenusega 
seotud ülesannete elluviimiseks vajalikke 
riigihankeid;

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

(c) kokkulepe on sõlmitud üksnes 
ametiasutuste vahel eraõigusliku 
lepingupoole osaluseta, välja arvatud 
avaliku sektori hankijate erasektori osalus 
avalik-õiguslike organite tegevuses või 
liikmesriigi antud avaliku teenusega 
seotud ülesande täitmiseks, kooskõlas 
sotsiaalettevõtte mõistega.

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui avaliku sektori hankija 
osaleb erasektoris mõne liikmesriigi poolt 
antud avaliku teenusega seotud ülesande 
täitmise raames avalik-õigusliku 
organina, järgides sealjuures eranditult 
avaliku huvi või ühiskondliku kasu 
kaalutlusi seadmata muid eesmärke, 
kooskõlas sotsiaalettevõtte mõistega.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad. Võrgustiku 
sektori hankijad ei kehtesta selliste 
rühmade hankemenetluses osalemise 
suhtes eritingimusi, mille täitmist 
üksikutelt taotlejatelt ei nõuta. Võrgustiku 
sektori hankijad ei või nõuda, et 
kõnealused rühmad võtaksid pakkumuse 
või osalemistaotluse esitamiseks mingi 
konkreetse juriidilise vormi. 

2. Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad. Ettevõtjate 
rühmad, eriti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), võivad 
koonduda ettevõtjate konsortsiumiks. 
Võrgustiku sektori hankijad ei kehtesta 
selliste rühmade hankemenetluses 
osalemise suhtes eritingimusi, mille 
täitmist üksikutelt taotlejatelt ei nõuta. 
Võrgustiku sektori hankijad ei või nõuda, 
et kõnealused rühmad võtaksid pakkumuse 
või osalemistaotluse esitamiseks mingi 
konkreetse juriidilise vormi. 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad annavad 
ettevõtjate rühmale võimaluse täita kõiki 
tehnilisi, õiguslikke ja rahanduslikke 
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nõudeid ühtse isikuna, mis liidab 
rühmaliikmete üksikomadused.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) telefon lõikes 6 osutatud juhtudel ja 
asjaoludel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hankelepingute sõlmimise menetluses 
osalemise taotlused võib esitada kirjalikult 
või telefoni teel; viimasel juhul tuleb enne 
laekumise tähtaega saata kirjalik 
kinnitus;

(a) hankelepingute sõlmimise menetluses 
osalemise taotlused võib esitada kirjalikult;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikti mõiste hõlmab vähemalt 
olukordi, kus lõikes 2 osutatud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt erahuvi
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 

Huvide konflikti mõiste hõlmab vähemalt 
olukordi, kus lõikes 2 osutatud 
kategooriatesse kuuluvad isikud tunnevad 
otseselt või kaudselt ühist huvi
hankemenetluse tulemuste vastu, mis võib 
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ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist. 

ohustada nende ülesannete erapooletut ja 
objektiivset täitmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
erahuvi all taotlejate või pakkujatega 
seotud perekondlikku, emotsionaalset,
majanduslikku, poliitilist või muud ühist
huvi, sh vastukäivaid ametialaseid huve.

Käesoleva artikli kohaldamisel mõeldakse 
ühise huvi all taotlejate või pakkujatega 
jagatud majanduslikku huvi või
perekondlikku sidet, sh vastukäivaid 
ametialaseid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on viiskümmend kaks päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankeleping sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 67 lõikega 
1.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui võrgustiku sektori hankijad on 
avaldatud perioodilise eelteate, mida ei 
kasutata hanke väljakuulutamise teatena, 
võib käesoleva artikli lõike 1 teise lõigu 
kohast pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 20 päevani, 
kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

2. Kui võrgustiku sektori hankijad on 
avaldatud perioodilise eelteate, mida ei 
kasutata hanke väljakuulutamise teatena, 
võib käesoleva artikli lõike 1 teise lõigu 
kohast pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada kolmekümne 
kuue päevani, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see saadeti avaldamiseks 45 päeva kuni 
12 kuud enne hanketeate saatmise 
kuupäeva.

b) see saadeti avaldamiseks viiskümmend
kaks päeva kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmise kuupäeva.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
võrgustiku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teise lõiguga 
ette nähtud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad nad määrata tähtaja, mis on 
vähemalt 20 päeva alates hanketeate 
saatmise kuupäevast.

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
võrgustiku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teise lõiguga 
ette nähtud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad nad määrata tähtaja, mis on 
vähemalt kakskümmend kaks päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.
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Or. fr

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võrgustiku sektori hankija võib 
lühendada lõike 1 teise lõigu kohast 
pakkumuste laekumise tähtaega viie päeva 
võrra, kui ta nõustub, et pakkumusi võib 
esitada elektrooniliste vahendite abil artikli 
33 lõigete 3–5 kohaselt.

4. Võrgustiku sektori hankija võib 
lühendada lõike 1 teise lõigu kohast 
pakkumuste laekumise tähtaega seitsme
päeva võrra, kui ta nõustub, et pakkumusi 
võib esitada elektrooniliste vahendite abil 
artikli 33 lõigete 3–5 kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41– lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 
kolmkümmend seitse päeva alates 
kuupäevast, mil saadeti hanketeade või 
huvi kinnitamise ettepanek ning see ei ole 
mitte mingil juhul lühem kui 
kakskümmend kaks päeva.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 

Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
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kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega; kui pakkumuste laekumise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab võrgustiku sektori 
hankija tähtaja, mis on igal juhul vähemalt 
10 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku kuupäevast.

kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega; kui pakkumuste laekumise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab võrgustiku sektori 
hankija tähtaja, mis on igal juhul vähemalt 
kakskümmend neli päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 
kolmkümmend seitse päeva alates 
kuupäevast, mil saadeti hanketeade või 
huvi kinnitamise ettepanek, kui hanke 
väljakuulutamiseks kasutati perioodilist 
eelteadet, ning see ei ole mitte mingil juhul 
lühem kui kakskümmend kaks päeva.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega; kui pakkumuste laekumise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 

Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega; kui pakkumuste laekumise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
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võimalik, määrab võrgustiku sektori 
hankija tähtaja, mis on igal juhul vähemalt 
10 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku kuupäevast.

võimalik, määrab võrgustiku sektori 
hankija tähtaja, mis on igal juhul vähemalt 
kakskümmend neli päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest. Liikmesriigid 
võivad otsustada mitte võtta 
innovatsioonipartnerlusi oma 
siseriiklikku õigusesse üle või piirata 
nende kasutamist teatavat liiki hangetega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et võrgustiku 
sektori hankijad võivad kasutada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
nelja aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on
eelkõige seotud raamlepingu esemega.

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
nelja aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, eelkõige järgmistel 
juhtudel:
(a) raamlepingu täitmiseks on vaja 
investeeringut:
i) amortiseeritav pärast nelja aastat;
ii) seotud personali väljaõppe ja 
jätkuõppega või
iii) innovatsiooni, uurimis- või 
arendustegevuse valdkonnas; 
(b) raamleping on seotud julgeoleku ja 
turvalisuse aspektidega või
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(c) raamlepingu täitmise eseme või tähtaja 
elluviimiseks on vaja pikemat aega kui 
neli aastat. 

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektrooniline oksjon toimub ühe 
järgmise kriteeriumi alusel:

3. Elektrooniline oksjon toimub hinna 
ja/või pakkumuse kirjeldustes osutatud 
komponentide uute väärtuste alusel.

(a) üksnes hinna alusel, kui leping 
sõlmitakse madalaima hinna alusel;
(b) hinna ja/või pakkumuse kirjeldustes 
osutatud komponentide uute väärtuste 
alusel, kui leping sõlmitakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
esitajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Enne elektroonilise oksjoni algust teevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
esialgse täieliku hindamise pakkumuste 
hindamise kriteeriumi või kriteeriumide ja 
neile omistatud osakaalude alusel.

5. Enne elektroonilise oksjoni algust teevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
esialgse täieliku hindamise pakkumuste 
hindamise kriteeriumide ja neile omistatud 
osakaalude alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 määratletud tehnilised
kirjeldused esitatakse hankedokumentides. 
Tehnilistes kirjeldustes määratakse 
kindlaks ehitustööde, teenuste või asjade 
nõutavad omadused.

Tehnilised kirjeldused esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilistes 
kirjeldustes määratakse kindlaks 
ehitustööde, teenuste või asjade nõutavad 
omadused selleks, et saavutada hankija 
seatud kasutamise ja jätkusuutlikkuse 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 22.

Kõnealuste omadustega osutatakse ka 
konkreetsele tootmisprotsessile või tellitud 
ehitustööde tegemise, asjade tarnimise või 
teenuste osutamise viisile või olelusringi 
mõnele etapile ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikule tootmisprotsessile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktides 22, 22 a, 22 b.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
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inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis 
kehtestatakse hanke väljakuulutamise 
teates ja pakkumuse dokumentides.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised kirjeldused võivad vajaduse 
korral sisaldada nõudeid, mis on seotud 
alljärgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies lõik – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasutusomadustega, sh 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad ning 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessi 
näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies lõik – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) olelusringi näitajatega;

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies lõik – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sotsiaalselt jätkusuutliku 
toomisprotsessiga;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies lõik – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomase lepingu täitmiseks määratud 
personali korralduse, erialase 
ettevalmistuse ja kogemusega;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies lõik – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ohutuse ja mõõtmetega, sh kvaliteedi 
tagamise kord, terminoloogia, sümbolid, 
katsetamine ja katsetamismeetodid, 
pakendamine, märgistus ja etiketid, 
kasutusjuhendid;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – viies lõik – punkt f (uus)



PR\902023ET.doc 39/74 PE483.470v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) eeskirjadega seoses ehitustööde projekti 
ja maksumusega, katsetamisega, 
ehitustööde ja meetodite järelevalve ja 
vastuvõtmise tingimustega või ehitamise 
meetoditega ning kõigi muude tehniliste 
tingimustega, mida võrgustiku sektori 
hankija võib kehtestada vastavalt üldistele 
või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid teha kindlaks lepingu 
reguleerimiseseme ning et võrgustiku 
sektori hankijad saaksid lepingu sõlmida;

a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid teha kindlaks lepingu 
reguleerimiseseme ning et võrgustiku 
sektori hankijad saaksid lepingu sõlmida;
tehnilisi kirjeldusi võib vastavalt lõikele 1 
määratleda näitajate või funktsionaalsete 
nõuete suhtes, mis on seotud taotletud 
ehitustööde, teenuste või asjade 
olelusringi või sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi näitajatega, ning mitte 
ainult kasutusel olevate ehitustööde, 
asjade või teenuste näitajate või 
funktsionaalsete nõuete suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b



PE483.470v02-00 40/74 PR\902023ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja
viidates tähtsuse järjekorras: Euroopa 
standardeid ülevõtvatele riiklikele 
standarditele, Euroopa tehnilistele 
tunnustustele, ühtsetele tehnilistele 
kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele,
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele lisatakse märge „või 
sellega samaväärne”;

b) viidates tehnilistele kirjeldustele ja
standarditele, nagu on määratletud VIII 
lisa punktis 2, mille puhul eelistatakse
Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid
ning ainult nende puudumisel riiklikke 
standardeid; igale viitele lisatakse märge 
„või sellega samaväärne”;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kirjeldades punktis a osutatud 
kasutusomadusi või funktsionaalseid 
nõudeid, viidates punktis b osutatud 
tehnilistele kirjeldustele kui 
kasutusomadustele või funktsionaalsetele 
nõuetele vastavuse tagamise vahendile;

c) kirjeldades punktis a osutatud 
kasutusomadusi või funktsionaalseid 
nõudeid, viidates punktis b osutatud 
tehnilistele kirjeldustele ja standarditele
kui kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele vastavuse 
tagamise vahendile;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) viidates punkti b kohastele kirjeldustele d) viidates punkti b kohastele kirjeldustele
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teatavate näitajate puhul ja viidates punkti 
a kohastele kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele muude näitajate 
puhul.

ja standarditele teatavate näitajate puhul ja 
viidates punkti a kohastele 
kasutusomadustele või funktsionaalsetele 
nõuetele muude näitajate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lepingu reguleerimisese seda ei 
õigusta, siis tehnilistes kirjeldustes ei 
viidata konkreetsele margile või allikale 
või konkreetsele protsessile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile, 
millega soodustataks teatavaid ettevõtjaid 
või tooteid või välistataks teised. 
Erandkorras lubatakse sellist viitamist, 
kui lepingu reguleerimiseset ei ole lõike 3
kohaselt võimalik piisavalt täpselt ja 
arusaadavalt kirjeldada. Sellistele 
viidetele lisatakse märge „või sellega 
samaväärne”.

4. Kui lepingu reguleerimisese seda 
õigustab, siis tehnilistes kirjeldustes 
võidakse viidata konkreetsele margile või 
allikale, tootmisasukohale või 
konkreetsele protsessile või 
kaubamärkidele, patentidele, tüüpidele või 
konkreetsele päritolule või tootmisviisile. 
Sellistele viidetele lisatakse märge „või 
sellega samaväärne”.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui võrgustiku sektori hankija kasutab 
lõike 3 punktis b osutatud kirjeldustele 
viitamise võimalust, ei lükka ta pakkumust 
tagasi põhjusel, et pakutavad ehitustööd, 
asjad või teenused ei vasta tema poolt 
viidatud kirjeldustele, kui pakkuja tõendab 
oma pakkumuses mis tahes asjakohasel 
viisil ja sh kasutades artikli 56 kohaseid 

5. Kui võrgustiku sektori hankija kasutab 
lõike 3 punktis b osutatud kirjeldustele ja 
standarditele viitamise võimalust, ei lükka 
ta pakkumust tagasi põhjusel, et pakutavad 
ehitustööd, asjad või teenused ei vasta tema 
poolt viidatud kirjeldustele ja 
standarditele, kui pakkuja tõendab oma 
pakkumuses mis tahes asjakohasel viisil ja 



PE483.470v02-00 42/74 PR\902023ET.doc

ET

tõendusmaterjale, et tema pakutavad 
lahendused rahuldavad tehnilistes 
kirjeldustes määratletud nõudeid 
samaväärsel viisil.

sh kasutades artikli 56 kohaseid 
tõendusmaterjale, et tema pakutavad 
lahendused rahuldavad tehnilistes 
kirjeldustes määratletud nõudeid 
samaväärsel viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui võrgustiku sektori hankija kasutab 
lõike 3 punkti a kohast võimalust sõnastada 
tehnilised kirjeldused kasutusomaduste või 
funktsionaalsete nõuete kirjeldamise teel, 
ei lükka ta tagasi asjade, teenuste või 
ehitustööde pakkumust, mis vastab 
riiklikule standardile, kui selle standardi 
kriteeriumides käsitletakse tema seatud 
kasutusomadusi või funktsionaalseid 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgised Märgised ja kolmanda osapoole poolt 
kontrollitud standardi tõendid

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui võrgustiku sektori hankijad 
määravad kindlaks artikli 54 lõike 3 punkti 
a kohased ehitustööde, teenuse või asjade 
kasutusomadused või funktsionaalsed 
nõuded seoses keskkonnanäitajate või 
ühiskondlike näitajate või muude 
näitajatega, võivad nad nõuda, et 
kõnealustel ehitustöödel, asjadel või 
teenustel on konkreetne märgis, tingimusel 
et järgmised tingimused on täidetud:

1. Kui võrgustiku sektori hankijad 
määravad kindlaks artikli 54 lõike 3 punkti 
a kohased ehitustööde, teenuse või asjade
kasutusomadused või funktsionaalsed 
nõuded seoses keskkonnanäitajate või 
ühiskondlike näitajate või muude 
näitajatega, võivad nad nõuda, et 
kõnealustel ehitustöödel, asjadel või 
teenustel on konkreetne märgis ja/või 
kolmanda osapoole poolt kontrollitud 
standardi tõend, tingimusel et järgmised 
tingimused on täidetud:

(a) märgisenõuded hõlmavad üksnes 
lepingu reguleerimisesemega seotud 
näitajaid ning need sobivad lepingu 
esemeks olevate ehitustööde, asjade või 
teenuste omaduste kindlaksmääramiseks;

(a) märgisenõuded ja/või kolmanda 
osapoole poolt kontrollitud tõend 
hõlmavad üksnes lepingu 
reguleerimisesemega seotud näitajaid ning 
need sobivad lepingu esemeks olevate 
ehitustööde, asjade või teenuste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

(b) märgisenõuded koostatakse teadusteabe 
või muude objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;

(b) märgisenõuded ja/või kolmanda 
osapoole poolt kontrollitud tõend 
koostatakse teadusteabe või muude 
objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad 
osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid 
ning

(c) märgised ja/või kolmanda osapoole 
poolt kontrollitud tõend on vastu võetud 
avatud ja läbipaistva menetlusega, milles 
saavad osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid 
ning

(d) märgised on kättesaadavad kõikidele 
huvitatud isikutele.

(d) märgised ja/või kolmanda osapoole 
poolt kontrollitud tõend on kättesaadavad 
kõikidele huvitatud isikutele.

(e) märgise kriteeriumid kehtestab märgist 
taotlevast ettevõtjast sõltumatu kolmas 
osapool.

(e) märgise kriteeriumid ja/või kolmanda 
osapoole poolt kontrollitud tõend
kehtestab märgist taotlevast ettevõtjast 
sõltumatu kolmas osapool. Kolmandaks 
osapooleks võib olla kindel riiklik või 
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valitsusorgan või -organisatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui märgis vastab lõike 1 punktides b–e 
esitatud tingimustele, kuid hõlmab ka
lepingu reguleerimisesemega mitteseotud 
nõudeid, võivad võrgustiku sektori 
hankijad kasutada märgise üksikasjalike 
kirjelduste nõudeid või vajaduse korral 
nende osi, mis on seotud lepingu 
reguleerimisesemega ja mis sobivad selle 
reguleerimiseseme näitajate 
kindlaksmääramiseks.

2. Kui kolmanda osapoole poolt 
kontrollitud standard ei ole hõlmatud VIII 
lisa punktis 5 a, kuna selle kriteeriumid 
hõlmavad lepingu reguleerimisesemega 
mitteseotud nõudeid, võivad võrgustiku 
sektori hankijad kasutada standardi
üksikasjalike kirjelduste nõudeid või 
vajaduse korral nende osi, mis on seotud 
lepingu reguleerimisesemega ja mis 
sobivad selle reguleerimiseseme näitajate 
kindlaksmääramiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija võib 
määratleda oma tehnilistes kirjeldustes, et 
asjaomasele standardile vastavaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid peetakse 
tehnilistes tingimustes sätestatud 
tingimusi rahuldavaks. Võrgustiku sektori 
hankijad aktsepteerivad ka kõiki 
samaväärseid standardeid, mis täidavad 
võrgustiku sektori hankija poolt esitatud 
tehnilisi kirjeldusi. Ehitustööde, asjade ja 
teenuste puhul, mis ei ole kolmandate 
osapoolte poolt asjaomastele standarditele 
vastavana kinnitatud, aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka 
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tootjapoolset tehnilist toimikut või muid 
tõendusmeetmeid, nagu tõendid ja 
avaldused.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepinguid võib omakorda jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

1. Kui lepingu ese ei võimalda erinevate 
teenuste eristamist, jaotab võrgustiku 
sektori hankija lepingu eri osadeks.
Kohaldatakse artikli 13 lõiget 7.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või kui hanke väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, kas 
pakkumused peavad piirduma üksnes ühe 
või mitme osaga.

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
või kui hanke väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, kas 
pakkumused peavad piirduma üksnes ühe 
või mitme osaga. Hankijad valivad vabalt 
osade arvu, võttes eelkõige arvesse nõutud 
teenuste tehnilisi eripärasid, vastava 
majandussektori struktuuri ja vajaduse 
korral teatud erialadele kohaldatavaid 
eeskirju.

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad võivad isegi 
juhul, kui on märgitud võimalus esitada 
pakkumus kõigi osade kohta, piirata ühe 
pakkkujaga sõlmitava lepingu osade arvu, 
tingimusel et hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus on märgitud 
maksimaalne arv. Võrgustiku sektori 
hankijad määravad hankedokumentides 
kindlaks ja märgivad ära eri osade suhtes 
sõlmitava lepingu objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid või 
eeskirjad, kui pakkumuste hindamiseks 
kasutatavate kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel sõlmitaks ühe pakkujaga leping 
maksimaalset arvu ületavate osade suhtes.

2. Kandidaadid ei või esitada erinevaid 
pakkumusi vastavalt võimalikule lepingu 
osade arvule. Võrgustiku sektori hankijad 
piiratavad ühe pakkujaga sõlmitava 
lepingu osade arvu, tingimusel et 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus on märgitud maksimaalne arv.
Võrgustiku sektori hankijad määravad 
hankedokumentides kindlaks ja märgivad 
ära eri osade suhtes sõlmitava lepingu 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
kriteeriumid või eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osadega seotud teavet puudutavates 
hankedokumentides paluvad võrgustiku 
sektori hankijad pakkujal oma 
pakkumuses näidata kõik lepingu osad, 
mida ta võib lasta teha kolmandatel 
osapooltel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad iga pakkumuse osa 
kohta, mis on vastavalt artiklile 81 
piiritletud kolme järjestikuse allhanke 
tasemega.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

2. Võrgustiku sektori hankijad ei sõlmi
lepingut pakkujaga, kes esitas parima 
pakkumuse, kui nad on kindlaks teinud, et 
kõnealune pakkumus ei vasta kohustustele 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas, mis on kehtestatud liidu või 
riikliku seadusandlusega või 
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas, või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
sätetega, mis on loetletud XIV lisas, või 
kohustustega intellektuaalomandi õiguse 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui vastavad õigusnormid ei ole 
kohaldatavad, võib menetlusest 
kõrvalejätmine põhineda ka muude 
õigusnormide rikkumisel, mida pakkujale 
kohaldatakse ja mis tagavad samaväärse 
kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 98, et muuta XIV lisas esitatud 
loetelu, kui sellised muudatused on 
vajalikud uute rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimise või kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete muutmise 
tõttu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvaliteeditagamis- ja 
keskkonnajuhtimisstandardid

Kvaliteeditagamis-, sotsiaal- ja 
keskkonnajuhtimisstandardid

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda sõltumatute organite poolt 
koostatud tõendite esitamist, mis 
tõendaksid, et ettevõtja on vastavuses 
tervishoiu- ja ohutus-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna eeskirjade ja 
standarditega, mis on kehtestatud liidu ja 
riikliku seadusandlusega ning 
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas.

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks artikli 97 kohaselt mis tahes 
teabe seoses dokumentidega, mis esitatakse 
tõendina käesoleva artikli lõikes 1 ja 2 
osutatud kvaliteeditagamis- ja 
keskkonnajuhtimisstandardite järgimise 
kohta.

3. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks artikli 97 kohaselt mis tahes 
teabe seoses dokumentidega, mis esitatakse 
tõendina käesoleva artikli lõikes 1 ja 2 
osutatud kvaliteeditagamis-, 
keskkonnajuhtimis- ja sotsiaalstandardite
järgimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumile.

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus;
(b) madalaim maksumus.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori välja jäetud
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hankija tugineda üksnes hinnale või 
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

2. Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
tähenduses tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) olelusringi protsess ja olelusringi 
näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) sotsiaalselt jätkusuutlik 
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toomisprotsess;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võetakse arvesse 
asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi ning sellest tulenevalt võib 
kõnealused töötajad pärast lepingu 
sõlmimist asendada üksnes võrgustiku 
sektori hankija nõusolekul, kes peab 
kontrollima, et asendamistega tagatakse 
samaväärne töökorraldus ja kvaliteet;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel 
lähtutakse majanduslikult soodsaimast 
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingute sõlmimise kriteeriumidega 
võimaldatakse tegelik ja aus konkurents 
ning nendega kaasnevad nõuded, mis 
võimaldavad pakkujate poolt esitatud 
teavet võrgustiku sektori hankijate poolt 
tegelikkuses kontrollida, et määrata 
kindlaks pakkujate vastavus lepingute 
sõlmimise kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta võrgustiku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust. Kõnealuste 
kriteeriumidega võimaldatakse tõhusat 
konkurentsi ja nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida. Võrgustiku 
sektori hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite alusel, 
kas pakkumused vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta võrgustiku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust. Lepingute 
sõlmimise kriteeriumid, mida kasutatakse 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
tuvastamiseks, on sellised

(a) mis on seotud reguleerimisesemega;
(b) millega kaasnevad nõuded, mis lubavad 
pakkujate esitatud teavet tegelikkuses 
kontrollida;

(c) mis tagavad tegeliku konkurentsi.
Võrgustiku sektori hankijad kontrollivad 
tegelikkuses pakkujate esitatud teabe ja 
tõendite alusel, kas pakkumused vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a osutatud juhul märgib 
võrgustiku sektori hankija suhtelise 
osakaalu, mille ta omistab igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlakstegemisel.

Võrgustiku sektori hankija märgib
suhtelise osakaalu, mille ta omistab igale 
valitud kriteeriumile majanduslikult 
soodsaima pakkumuse kindlakstegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olelusringi kulude arvestamine Olelusringi kaalutluste arvestamine

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakkujal ei ole võimalik esitada artikli 
74 lõike 3 kohaselt nõutavaid tõendeid;

(a) pakkujal ei ole võimalik esitada artikli 
74 lõike 3 ja artikli 73 lõike 1 kohaselt 
nõutavaid tõendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakkuja ei suuda esitada 
ajakohastatud teavet 
sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude 
maksmise kohta, mille esitamine on 
lepingu sõlmimise eelselt kohustuslik;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 50 % alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 30% alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (c) esitatud on vähemalt kolm pakkumust.
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Or. en

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad võivad
nõuda selliseid selgitusi ka muudel 
põhjustel, kui pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

2. Võrgustiku sektori hankijad nõuavad
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused 
võivad eelkõige olla seotud järgnevaga:

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused 
peaksid eelkõige olema seotud 
alljärgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega kehtestatud kohustuste 
vähemalt samaväärne järgimine või 
vajaduse korral muude sätete järgmine, mis 
tagab samaväärse kaitse;

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega kehtestatud kohustuste 
järgimine või vajaduse korral muude sätete 
järgmine, mis tagab samaväärse kaitse;

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vastavus tervishoiu- ja ohutus-, 
sotsiaal- ja tööõiguse eeskirjade ja 
standarditega, mis on kehtestatud liidu ja 
riikliku seadusandlusega ning 
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) vastavus artiklis 81 sätestatud 
allhanke nõuetega;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
ja riikliku seadusandluse ning 
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas, sotsiaal-, töö-
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XIV lisas. või keskkonnaõiguse valdkonnas või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumustes ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
osapooltel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Võrgustiku sektori hankija palub 
hankedokumentides, et pakkuja näitaks 
oma pakkumustes ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel osapooltel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid piiravad pakkuja 
võimalust lasta pakutavate ehitustööde või 
teenuste või tarnitavate asjade mis tahes 
osi teha allhankena rohkem kui kolmel 
järjestikusel allhanke tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 
ette näha, et võrgustiku sektori hankija 
kannab põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

2. Liikmesriigid näevad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 
ette, et võrgustiku sektori hankija kannab 
põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust. 

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peatöövõtja vastutust. Liikmesriigid 
tagavad solidaarvastutussüsteemi kogu 
allhankeahelas. Nad tagavad, et 
põhiõigusi, tervishoiu- ja ohutusnõudeid 
või sotsiaal- ja tööeeskirju ja -standardeid, 
nagu need on kehtestatud liidu ja riikliku 
seadusandluse ning kollektiivlepingutega, 
mis on kohaldatavad ehitustööde, teenuste 
ja asjade pakkumise asukohas, rikkunud 
peatöövõtja ja mis tahes alltöövõtja võivad 
olla seoses vastavate rikkumistega, nagu 
maksmata tasud, maksud või 
sotsiaalkindlustusmaksed, kohustatud 
makseid sooritama lisaks peatöövõtjale 
või alltöövõtjale, kelle peatöövõtja on 
otsene alltöövõtja, või nende asemel.
Liikmesriigid võivad kehtestada riikliku 
seadusandlusega rangemaid 
vastutuseeskirju.
Võrgustiku sektori ettevõtja sätestab oma 
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lepingus peatöövõtjaga ning peatöövõtja 
ja otsesed alltöövõtjad sätestavad 
lepingutes oma alltöövõtjatega, et kui neil 
on põhjust uskuda, et nende otsene 
alltöövõtja rikub teises lõigus osutatud 
eeskirju, astub otsene alltöövõtja samme 
olukorra vastavuse tagamiseks ning, kui 
ta ei suuda seda tagada, asjaomane leping 
lõpetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 10% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Lepingu täitmise järelevalve

1. Võrgustiku sektori ettevõtjad võivad 
omaalgatuslikult või liikmesriikide 
nõudmisel teostada järelevalvet lepingu 
täitmise üle töövõtja poolt ning teostada 
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sobilikes etappides lepingu perioodi 
jooksul lepingu täitmise hindamist, 
kasutades meetodit, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ning mida kohaldatakse 
süstemaatilisel, ühtsel ja läbipaistval 
viisil. Lepingu täitmise mis tahes 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
mõistliku aja jooksul tulemused 
vaidlustada ja kohtulikku kaitset saada.
2. Kui hindamine on tehtud kooskõlas 
lõikega 1 ning on tuvastatud, et ettevõtja 
või ettevõtja poolt lepingut täitma 
määratud alltöövõtja on üles näidanud 
olulisi või järjepidevaid puudusi mis tahes 
lepingus sisalduvate nõuete täitmisel, ning 
ettevõtja ei ole hindamistulemusi 
vaidlustanud või ettevõtja vastuväiteid ei 
ole kinnitatud õiguskaitseorganite poolt 
teostatud menetlusega, esitab võrgustiku 
sektori hankija hindamistulemused ja 
vastava hindamise vajalikud üksikasjad 
järelevalve- ja haldusasutustele kooskõlas 
artiklitega 93 ja 97.
3. Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijad saaksid kergesti teavet ja 
abi käesoleva artikli kohaldamise kohta 
järelevalve- ja haldusasutuste poolt 
pakutava abi kaudu kooskõlas artiklitega 
93, 96 ja 97.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad sõlmida artiklis 84 osutatud 
teenuste lepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasatus ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon. Liikmesriigid võivad ka ette 
näha, et teenuseosutaja väljavalimine ei
põhine üksnes teenuse osutamise hinnal.

2. Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada nii teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasatus ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon kui ka tarbijakaitse ja 
sotsiaalne kaasatus.

2 a. Võrgustiku sektori hankijad tagavad, 
et teenuseosutaja väljavalimisel võetakse 
arvesse sotsiaalstandardeid ja -kaalutlusi 
kooskõlas artikli 2 punktiga 22 b ja 
artiklitega 54, 70, 72, 74 ja 81.

2 b. Võrgustiku sektori hankijad kaaluvad 
teenuseosutaja valimisel artiklis 31 
sätestatud reserveeritud hankelepingute 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigi territooriumi või 
territooriumi osaga;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.

Liikmesriigid tagavad, et üks sõltumatu 
asutus vastutaks rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.

Nendes liikmesriikides, kus 
järelevalveasutus on juba olemas,
määravad liikmesriigid käesolevas artiklis 
kirjeldatud vastutusalade täitmise sellele 
asutusele. 

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) käesoleva direktiivi kohaldamise 
erandi kehtestamine võrgustiku sektori 
hankijale, kes esitab sellekohase taotluse 
vastavalt artiklile 11 a;

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate terviklike 
ja rakendatavate süsteemide kehtestamine 
ja kohaldamine, et avastada ja hoida ära 
hangetega seotud pettusi, korruptsiooni, 
huvide konflikti ning muid raskeid 

(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate terviklike 
ja rakendatavate süsteemide ja 
järelevalvesüsteemide kehtestamine ja 
kohaldamine, et avastada ja hoida ära 
hangetega seotud pettusi, korruptsiooni, 
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rikkumisi ja teavitada nendest 
nõuetekohaselt;

huvide konflikti, muid raskeid rikkumisi
ning artiklites 70, 74 ja 81 sisalduvate 
sätete konkreetseid rikkumisi ja teavitada 
nendest nõuetekohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abi võrgustiku sektori hankijatele ja 
ettevõtjatele

Abi võrgustiku sektori hankijatele

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda võrgustiku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
abi ja nõu üksikküsimustes.

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda võrgustiku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
abi ja nõu üksikküsimustes, eriti seoses 
artiklites 70, 74 ja 81 sisalduvate sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et ettevõtjatel ning eelkõige 
väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel oleks parem juurdepääs 
riigihangetele ja et käesolevast direktiivist 
saadaks korrektselt aru, tagavad 
liikmesriigid asjakohase abi 
kättesaadavuse, sh elektrooniliste 
vahendite abil või ettevõtjate abistamisele 
keskenduvate olemasolevate võrgustike 
kaudu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõnes teises liikmesriigis 
hankemenetluses osaleda kavatsevatele 
ettevõtjatele osutatakse spetsiifilist 
haldusabi. Kõnealune abi hõlmab 
vähemalt asjaomase liikmesriigi 
haldusnõudeid ja ka elektroonilise 
hankega seotud võimalikke kohustusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
ettevõtjatel on hõlbus pääseda juurde 
asjakohasele teabele, mis hõlmab 
maksude, keskkonnakaitse, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna kohustusi käsitlevaid 
sätteid, mida jõustatakse selles 

välja jäetud



PR\902023ET.doc 65/74 PE483.470v02-00

ET

liikmesriigis, piirkonnas või kohas, kus 
hakatakse ehitustöid teostama või 
teenuseid osutama ning mida 
kohaldatakse lepingu täitmise ajal 
kohapeal teostatavate ehitustööde või 
osutatavate teenuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid määrata ühe või mitu asutust 
või haldusstruktuuri. Liikmesriigid tagavad 
vajaliku kooskõlastamise nende asutuste ja 
struktuuride vahel.

4. Lõike 1 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid määrata ühe või mitu asutust 
või haldusstruktuuri. Liikmesriigid tagavad 
kõnealuste asutuste ja struktuuride 
tegevuse nõuetekohase kooskõlastamise.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 a
Teave ettevõtjatele

Käesoleva direktiivi sätete õige mõistmise 
hõlbustamiseks tagavad liikmesriigid, et 
vajalik teave on kättesaadav, sh 
elektrooniliste vahendite või ettevõtjate 
abistamisele keskenduvate olemasolevate 
võrgustike kaudu.
Mõnes teises liikmesriigis 
hankemenetluses osaleda kavatsevatele 
ettevõtjatele on spetsiifiline teave 
kättesaadav. Kõnealune teave hõlmab 
vähemalt asjaomase liikmesriigi 
haldusnõudeid ja ka elektroonilise 
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hankega seotud võimalikke kohustusi.
Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
ettevõtjatel on hõlbus pääseda juurde 
asjakohasele teabele, mis hõlmab 
maksude, keskkonnakaitse, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna kohustusi käsitlevaid 
sätteid, mida jõustatakse selles 
liikmesriigis, piirkonnas või kohas, kus 
hakatakse ehitustöid teostama või 
teenuseid osutama ning mida 
kohaldatakse lepingu täitmise ajal 
kohapeal teostatavate ehitustööde või 
osutatavate teenuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast]
määramata ajaks artiklites 4, 35, 33, 38, 
25, 65, 70, 77, 85 ja 95 osutatud volitused.

2. Komisjonile antakse alates * määramata 
ajaks artiklites 4, 35, 33, 38, 25, 65, 77, 85 
ja 95 osutatud volitused.

_____________
* ELT: palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 1 – alapunktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tehniline kirjeldus” – üks järgmistest: välja jäetud
(a) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
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sellised nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste ligipääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 
terminoloogiat, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid, tootmisprotsesse ja -
meetodeid asja või teenuse olelusringi mis 
tahes etapis ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;
(b) ehitustööde hankelepingu puhul kõik 
tehnilised eeskirjad, mis on esitatud 
hankedokumentides ja millega 
määratletakse materjali, toote või tarne 
nõutavad parameetrid, nii et need lubavad 
materjali, toodet või tarnet kirjeldada 
viisil, mis vastab kasutusotstarbele, 
milleks võrgustiku sektori seda vajab; 
nende näitajate hulgas on 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste ligipääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks; ühtlasi 
sisaldavad nimetatud parameetrid 
ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi ning 
ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja kõiki 
muid tehnilisi tingimusi, mida võrgustiku 
sektori hankija võib kehtestada vastavalt 
üldistele või erinormidele, mis seonduvad 
valmistööde, materjali või ehitise osadega;

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „standard” – tunnustatud 
standardimisorgani poolt korduvaks või 
pidevaks kasutuseks kinnitatud tehniline
kirjeldus, mille järgimine ei ole üldjuhul 
kohustuslik ja mis kuulub ühte 
alljärgnevatest kategooriatest: 

(2) „standard” tähendab:

(a) tunnustatud standardimisorgani poolt 
korduvaks või pidevaks kasutuseks 
kinnitatud kirjeldus, mille järgimine ei ole 
üldjuhul kohustuslik ja mis kuulub ühte 
alljärgnevatest kategooriatest:

(a) „rahvusvaheline standard” –
rahvusvahelise standardiseerimisasutuse 
vastu võetud ja avaldatud standard,

i) „rahvusvaheline standard” –
rahvusvahelise standardiseerimisasutuse 
vastu võetud ja avaldatud standard,

(b) „Euroopa standard” – Euroopa 
standardiorganisatsioonis vastu võetud 
standard, mis on tehtud avalikkusele 
kättesaadavaks;

ii) „Euroopa standard” – Euroopa 
standardiorganisatsioonis vastu võetud 
standard, mis on tehtud avalikkusele 
kättesaadavaks;

(c) „siseriiklik standard” – siseriiklikus 
standardiseerimisasutuses vastu võetud ja 
avalikkusele kättesaadavaks tehtud 
standard;

iii) „siseriiklik standard” – siseriiklikus 
standardiseerimisasutuses vastu võetud ja 
avalikkusele kättesaadavaks tehtud 
standard;

(b) Euroopa tehnilised tunnustused;
(c) ühtne tehniline kirjeldus;
(d) tehniline etalon või
(e) kolmanda osapoole poolt kontrollitud 
standard või tõend.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „Euroopa tehniline kinnitus” – toote 
kasutamiskõlblikkusele antud positiivne 
tehniline hinnang, mille aluseks on 
kinnipidamine ehitustööde olulistest 
nõuetest, toote enda omaduste ja toote 
kasutamise määratletud tingimuste 
vastavus nõuetele. Euroopa tehnilise 
kinnituse väljastab liikmeriigi poolt 
selleks määratud tunnustusasutus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ühtne tehniline kirjeldus" – tehniline 
kirjeldus, mis on kehtestatud vastavalt 
liikmesriigi tunnustatud menetlusele või 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse [XXX] Euroopa 
standardiseerimise kohta [ja millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ja direktiive 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 
98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 
2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ] artiklitele 9 
ja 10 ning mis on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „tehniline etalon” – iga ametlike 
standardite hulka mittekuuluv toode, mille 
Euroopa standardiseerimisasutused on 
töötanud välja vastavalt turu vajadustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „Kolmanda osapoole poolt 
kontrollitud standard” – kirjeldus, mis on 
kehtestatud seoses ehitustööde, teenuste 
või asjade keskkondlike, sotsiaalsete või 
muude näitajatega (sh olelusringi ning 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessi 
näitajatega), mis on kõigile huvitatud 
osapooltele juurdepääsetavad ja nõuab 
vastavuse kontrollimist kolmanda 
osapoole poolt, kes on pakkujatest 
sõltumatu, ning kui kirjelduse 
kriteeriumid:
i) puudutavad ainult näitajaid, mis on 
seotud lepingu reguleerimisesemega;
ii) on koostatud teadusteabe või muude 
objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;
iii) on vastu võetud avatud ja läbipaistva 
menetlusega, milles saavad osaleda kõik 
sidusrühmad, näiteks valitsusasutused, 
ametiühingud, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid;
(e) on kehtestanud vastavuse kinnitust 
taotlevast ettevõtjast sõltumatu kolmas 
osapool.

Or. en
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Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konventsioon nr 94 töönormide kohta 
riigihankelepingute puhul;

Or. en

SELETUSKIRI

Raportöör on seisukohal, et riigihangetega seotud direktiivide nüüdisajastamisel tuleb leida 
tasakaal ühelt poolt eeskirjade lihtsustamise ja teiselt poolt innovatsiooni ja 
jätkusuutlikkusega seotud pakkumuste hindamise kriteeriumidel põhinevate kindlate ja 
tõhusate menetluste vahel, tagades samal ajal VKEde suurema osaluse ja muutes üldiseks 
elektroonilise riigihankelepingute sõlmimise. 

Ühtsel turul tuleks leida võimalusi riigihangete potentsiaali täielikuks rakendamiseks, et 
soodustada jätkusuulikku majanduskasvu, tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Võttes arvesse, et 
riigihanked moodustavad majandusest märkimisväärse osa (keskmiselt 19% liidu SKPst), 
aitab riigihangete eeskirjade ümberkujundamine ja edukas rakendamine olulisel määral kaasa 
reaalmajandusse tehtavate investeeringute suurendamisele ja Euroopa majanduskriisist 
väljumisele.

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekuid ja on seisukohal, et need sisaldavad uusi ideid ja 
uusi huvitavaid põhimõtteid. Kuid neid tuleks täiustada parimate võimalike tulemuste 
saavutamiseks. Raportööri üksikasjalikum arutluskäik ettepanekute kohta on leitav 
23. veebruari 2012. aasta töödokumendist (PE483.690), mille raportöör on koostanud enne 
käesolevat raporti projekti.

 Tõhusad ja sotsiaalselt jätkusuutlikud riigihanked
Raportöör peab komisjoni ettepanekut eelkõige sotsiaalsete aspektide seisukohast liiga 
nõrgaks. Seetõttu soovib raportöör kehtestada sotsiaalsete normide järgimise nõude 
riigihankemenetluse kõikides etappides. 

Seega arendab raportöör edasi hankedokumentides esitatud tehnilist kirjeldust, millega 
määratakse kindlaks ehitustööde, teenuste või asjade nõutavad omadused, et need 
võimaldaksid hankijal saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke, kui ta seda soovib. Tehnilisse 
kirjeldusse peaks olema võimalik kaasata toimivuse nõuded (nt keskkonnaalased nõuded), 
nõuded organisatsioonile (hanke täitmises osalevate töötajate kvalifikatsioon ja kogemused), 
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ohutusnõuded (eelkõige toodete kvaliteedi hindamise meetodid), ning samuti nõuded, mis on 
seotud pakendamise ja kasutusjuhenditega, olelusringi ja sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi omadustega. 

Raportööri poolt loodud ja pakkumuste hindamise kriteeriumides sisalduv sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõiste on määratletud hanke objektiga seotud 
tootmisprotsessina, mille jooksul tagatakse asjade kohaletoimetamine, ehitustööde tegemine 
ja teenuste osutamine ning millega tagatakse töötajate tervishoiu ja turvalisuse ning 
sotsiaalsete normide järgimine. Sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessiga seotud 
sotsiaalsed kriteeriumid viitavad sotsiaalstandarditele, mis on kindlaks määratud ja kinnitatud 
vastavalt siseriiklikele ja ELi seadustele ning kollektiivlepingutega.

Lisaks tugevdab raportöör kõrvalejätmise põhjuseid, muutes kohustuslikuks selliste 
ettevõtjate kõrvalejätmise hankest, kes rikuvad oma kohustusi seoses töö- ja sotsiaalõigusega 
ja sugude võrdõiguslikkusega, mis on kindlaks määratud siseriiklike ja ELi õigusaktide ja 
kollektiivlepingutega. Samamoodi ei või võrgustiku sektori hankijad sõlmida lepingut parima 
pakkumuse tegijaga, kui nimetatud ettevõtja ei suuda esitada uuendatud teavet oma 
sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohta.

Valikukriteeriumidega seoses soovib raportöör, et võrgustiku sektori hankijad kehtestaksid 
osalemise tingimused, mis on samuti seotud standardite järgmisega töötajate tervishoiu ja 
turvalisuse, töö- ja sotsiaalõiguse valdkonnas, mis on kindlaks määratud siseriiklike ja ELi 
õigusaktide ja kollektiivlepingutega. 

Raportöör on seisukohal, et hangete pakkumuste hindamise kriteeriumide etappi jõudmisel 
tuleks kõige madalama hinna asemel kindlasti eelistada majanduslikult kõige soodsamat 
pakkumust. Arvestades, et majanduslikult kõige soodsamas pakkumuses võetakse hinda 
samuti arvesse, peaksid võrgustiku sektori hankijad tegema oma konkreetsetele vajadustele 
vastavalt kõige sobivama valiku ning nad peaksid valiku tegemisel samuti arvesse võtma 
strateegilisi sotsiaalseid aspekte, sotsiaalseid kriteeriume – eelkõige töö- ja sotsiaalõigusi, 
töötingimusi, turvalisust ja tervishoidu töökohas, puudust kannatavate inimeste, noorte, naiste, 
vanemaealiste töötajate, pikaajaliste töötute juurdepääsu tööhõivele –, keskkonnaalaseid 
kriteeriume ja eelkõige ausat kaubandust. Nagu juba eelnevalt öeldud, on sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõiste kaasatud majanduslikult kõige soodsama pakkumuse 
hindamisse. Samuti peaks olelusringi määratlus hõlmama tootmiskohta. Tegelikult peaks 
Euroopa Liit teatavatel erijuhtudel riigihangete pakkumuste hindamisel eelistama kohalikke 
tootjaid, eelkõige VKEsid. Lisaks jätkusuutliku arengu edendamisele ning kohalike ja 
piirkondlike tootmisharude säilitamisele annab käesolev säte avaliku sektori hankijate 
käsutusse vahendi, mis võimaldab vähendada majanduskriisi kohalikke tagajärgi.

Siiski tuleb täpsustada, et tõhususe ja õiguskindluse põhjustel ei anta pakkumuste hindamise 
kriteeriumidega võrgustiku sektori hankijatele täielikku valikuvabadust: majanduslikult kõige 
soodsama pakkumuse kindlaksmääramiseks valitud hindamise kriteeriumid peavad alati 
olema seotud hanke objektiga ja tagama tõhusa konkurentsi võimaluse.

Riigihangete tõhusa rakendamise tagamiseks peavad liikmesriigid samuti kohustama 
võrgustiku sektori hankijaid kontrollima lepingu täitmist hanke võitnud ettevõtja poolt.
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 VKEde tõhus osalemine tänu kindlatele allhangetele
Raportöör toetab allhankeid, kuna need võimaldavad VKEde arengut. Kuid teatavatel 
dramaatilistel juhtudel toob sariallhangete kasutamine kaasa töötajate ekspluateerimise ja selle 
tulemusel madalama kvaliteediga hanked. Kõikide – nii ettevõtjate kui ka võrgustiku sektori 
hankijate – huvides on hangete täitmisel tagada, et kvaliteetset tööd tehakse tööõigust 
järgides. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku piirata sariallhangete kasutamist, kehtestades 
piirangu, mis ei luba kasutada rohkem kui kolme järjestikust alltöövõtjat. Samuti teeb 
raportöör ettepaneku kehtestada vastutuse põhimõte kogu allhanke ahelas, et kõik tasandid 
vastutaksid põhiõiguste, töötajate tervishoiu ja turvalisuse ning kehtivate tööseaduste 
järgimise eest.

Lisaks võib võrgustiku sektori hankija nõuda pakkujalt, et ta näitaks oma pakkumuses ära 
selle osa hankest, mille ta kavatseb anda kolmandast isikust alltöövõtjale, ning kavandatavate 
alltöövõtjate nimed.

Samuti tuleb tugevdada põhjendamatult madala hinnaga pakkumustega seotud sätteid, et 
ennetada igasugust võimalust, et alltöövõtja ei järgi tööõigust. 

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut laiendada elektrooniliste hankemenetluste kasutamist. 
See lihtsustaks ja soodustaks VKEde osalemist. Siiski soovib raportöör säilitada 
direktiivis 2004/17 kehtestatud kehtivaid pakkumuse esitamise tähtaegu. Raportöör on 
seisukohal, et pakkujatele, eelkõige VKEdele on vaja asjakohase ettepaneku koostamiseks 
minimaalset ajavahemikku.

 Lihtsustatud riigihanked võrgustiku sektori hankijatele
Raportöör juhib erilist tähelepanu võrgustiku sektori hankijatele, kelle ülesandeks on 
rakendada tulevase direktiivi elemente, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused. Seetõttu on ta 
endale võtnud südameasjaks mitte raskendada nende ülesannet ja võimaldada neil sõlmida 
tõhusaid hankeid oma kogukonna heaolu nimel. Selleks et tagada kaupade vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus ning nendest tulenevad põhimõtted, nt võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, vastastikune tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus, ning võttes arvesse kõnealuste sektorite olemust ja nende liberaliseerimise 
erinevat taset liidu liikmesriikides, on raportöör seisukohal, et käesolevat direktiivi ei saa 
rakendada, kui hankemenetluste puhul ei tagata ettevõtjatevahelist ausat konkurentsi.

Seetõttu peab raportöör hädavajalikuks, et liikmesriigid võtaksid üle kõik direktiivis 
sätestatud menetlused: iga võrgustiku sektori hankija käsutuses peaks olema tööriistakast, mis 
võimaldab tal valida tema vajadustele kõige paremini vastava menetluse. Raportöör peab 
soovitavaks, et läbiräägitavat menetlust tulevikus laiendatakse. 

Lisaks on raportöör seisukohal, et liikmesriigid peavad tagama võrgustiku sektori hankijatele, 
sh avaliku sektori hankijatele, tehnilised ja rahalised vahendid, et nad saaksid kohanduda 
elektroonilise hankemenetlusega ning oma pakkumismenetlust ette valmistada.

Raportöör soovib samuti lihtsustada avaliku sektori asutuste vahelisi suhteid, nagu on teinud 
ettepaneku Euroopa Komisjon. Viimane kodifitseerib senist kohtupraktikat suhteliselt kitsalt. 
Seetõttu on kohalike omavalitsuste paindlikkust märkimisväärselt vähendatud riigihangete 
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üldise tõhususe huvides. Seetõttu näeb raportöör ette erandid erasektori osalemise täieliku 
keelustamise põhimõttele, rõhutades samas üldsuse huvide järgimise nõuet. Arvestades, et 
nimetatud kohtupraktikat kohaldatakse ka avaliku sektori hankijatele, kui nad tegutsevad 
käesoleva direktiiviga hõlmatud sektorites, tuleks tagada, et samu eeskirju kohaldatakse nii 
käesoleva direktiivi kui ka direktiivi […/…/EL] [riigihangete kohta] puhul.

Raportöör toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut lõpetada prioriteetsete ja mitteprioriteetsete 
teenuste eristamine. Raportöör on seisukohal, et erirežiimi loomine sotsiaalteenuste jaoks on 
oluline seoses nende eripäradega ning riigihangete strateegilise kasutamise tagamiseks, kuid 
soovib seda režiimi lihtsustada, eemaldades eelneva avaldamise nõude, rõhutades samas 
vajadust järgida läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.

Riigisiseste valitsusasutustega seoses peab raportöör vajalikuks, et igas liikmesriigis oleks 
ametiasutus, mis vastutab hangete nõuetekohase toimimise eest. Kuid samas soovib raportöör 
vältida täiendavat halduskoormust, mis võib aeglustada võrgustiku sektori hankijate tegevust. 
Seetõttu on raportöör seisukohal, et liikmesriikides, kus on selline ametiasutus juba olemas, 
antakse viimasele uued kohustused.


