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LÜHISELGITUS

Komisjon tegi hiljuti ettepaneku ajakohastada direktiivi riigihangete kohta (direktiiv 
2004/18/EÜ) ja direktiivi, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid (direktiiv 2004/17/EÜ). Samuti esitati uue direktiivi 
ettepanek kontsessioonide reguleerimiseks ja alles pärast seda määruse ettepanek kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle 
kolmandate riikide riigihanketurgudele. 

Rahvusvahelisel tasandil on riigihanked maailmakaubanduse oluline osa: riigihangete väärtus 
moodustab arenenud riikides keskmiselt 15 kuni 20% SKPst. Hoolimata selle olulisusest on 
riigihangete turg rahvusvahelises kaubanduses üks suletumaid (komisjoni hinnangul on 
rohkem kui pool maailma riigihangete turust veel välismaisele konkurentsile suletud) ja 
vähem reguleeritud sektoreid.

Mitmepoolsel tasandil on õigusraamistikuks rahvusvaheline riigihankeleping (Government 
Procurement Agreement – GPA), mis läbis 2012. aasta märtsis lõppenud 
läbivaatamisprotsessi. Selle läbivaatamise eesmärgiks oli suurendada läbipaistvust, 
riigihangete avatust rahvusvahelistele turgudele ja lihtsustada menetlusi. Seoses sellega 
tervitab arvamuse koostaja seda läbivaatamisprotsessi ja nõuab, et EL selle kiiresti heaks 
kiidaks; samal ajal märgib, et vaid 42 WTO liiget (kelle hulgast 27 on ELi liikmesriigid) on 
praeguseks liitunud selle rahvusvahelise lepinguga, ning soovitab tungivalt, et paljud teised 
riigid saaksid sellega liituda, eriti arenenud ja tärkava majandusega riigid, eesmärgiga 
laiendada geograafilist ulatust ja saada seega ühiste ja selles olulises rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas universaalselt kehtivate eeskirjade süsteem. 

Erisätted riigihangete kohta on olemas ka ühes teises WTO lepingus – üldine teenustemüügi 
leping (GATS).

Kahepoolsel tasandil on EL samuti seotud mõnedes kahepoolsetes juba sõlmitud lepingutes 
(Albaania, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, CARIFORUMi, Tšiili, Horvaatia, 
Mehhiko, Montenegro, Lõuna-Korea ja Šveitsiga) võetud kohustustega. Riigihangete sektor 
on jätkuvate, teiste rahvusvaheliste partneritega uute võimalike kaubanduslepingute 
sõlmimise läbirääkimiste oluline ja sageli tundlik peatükk. 

Selle rahvusvahelise konteksti raames rõhutab arvamuse koostaja rahvusvahelise mõõtme 
olulisust riigihangete valdkonnas. Ja rõhutab, kui tähtis on riigihangete rahvusvaheliste 
turgude järkjärguline avamine ühiste eeskirjade süsteemi alusel, vastastikkuse, õigluse ning 
keskkonna-, sotsiaalsete ja tööalaste rahvusvaheliste standardite austuse märgina. Euroopa 
Liit tagab hetkel rahvusvahelistele ettevõtjatele oma riigihanketuru olulisel määral avatuse, 
millele teised olulised rahvusvahelised kaubanduspartnerid väga sageli samaga ei vasta. 
Seetõttu soovib arvamuse koostaja ELi tõhusamat tegevust seadusandlike algatuste ja 
kooskõlastatud läbirääkimistegevuse kaudu, et taastada tasakaal ja luua rahvusvahelisel 
tasandil võrdsed konkurentsitingimused. 
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Seetõttu taunib komisjoni otsust mitte jätkata riigihangete valdkonna nn välise mõõtme ühtset 
standardiseerimist: otsus mitte taasesitada sätteid, mis on toodud direktiivis 2004/17/EÜ 
välismaiste kaupade ja teenuste pakkumuste kohta, ja järgnenud seadusandlikku algatust, mis 
on täiendav, kuid ka seadusandlikus protsessis täiesti sõltumatu – kuigi pakutud sisu on 
tervitatav – võib tekitada ohtliku õigusliku vaakumi, kaotades Euroopa õigusaktidest sätted, 
mis reguleerivad kolmandate riikide kaupade, teenuste ja ettevõtete juurdepääsu Euroopa 
riigihanketurule.

Seetõttu peab arvamuse koostaja äärmiselt oluliseks erireeglite taaskehtestamist, mille 
eesmärgiks on reguleerida kõiki tahke käsitleval ja ulatuslikul moel tingimusi, mille kaudu 
lükata tagasi pakkumusi, mis sisaldavad rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmamata kaupu ja 
teenuseid: seoses sellega kavatseb arvamuse koostaja kohandada täidesaatva komisjoni poolt 
esitatud seadusandliku mehhanismi oma hiljutisse ettepanekusse määruse vastuvõtmise kohta.

Samuti näib oluline muuta rangemaks komisjoni esitatud õigusnormid nn põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumuste kohta teistest märkimisväärselt madalamate pakkumuste 
automaatse kõrvalejätmise mehhanismi võimaluse kehtestamise ja ettevõtjatele lisateabe 
taotluse miinimumtingimuste laiendamise kaudu.

Lõpetuseks leitakse, et on asjakohane teha mõned muudatused, et tuua terviklikumalt esile 
rahvusvahelist konteksti, milles ELi direktiivid toimivad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab 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 

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Riigihanked on Euroopa 
tööstuspoliitika ümberkujundamise 
oluline vahend. Selleks on vaja läbi 
vaadata ja ajakohastada kehtivad 
riigihanke-eeskirjad, mis on vastu võetud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiiviga 
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tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, 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.

2004/17/EÜ millega kooskõlastatakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
direktiiviga 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, 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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Siseturg ja rahvusvahelised turud on 
aina suuremal määral seotud, seetõttu 
tuleb riigihangete poliitikas kohaselt 
edendada ELi väärtusi nagu läbipaistvus, 
põhimõtteline korruptsiooni vastu 
tegutsemine, vastastikkuse põhimõte ja 
sotsiaalsete ja inimõiguste edendamine.
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Muudatusettepanek 3

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 
(-1994–1994), 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), 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. Toimus 
selle lepingu läbivaatamine, mis lõppes 
2012. aasta märtsis; lepingu 
läbivaatamise esmasteks eesmärkideks on 
sektori turgude avatuse suurendamine, 
ulatuse laiendamine, diskrimineerivate 
meetmete kõrvaldamine ning menetluste 
läbipaistvuse suurendamine. WTO 
riigihankelepinguga ning samuti teiste 
asjakohaste liidu jaoks kohustuslike 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul, sealhulgas kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes võetud kohustused, 
täidavad võrgustiku sektori hankijad 
kõnealuste kokkulepetega sätestatud 
kohustusi, kohaldades käesolevat direktiivi 
kokkulepetega ühinenud kolmandate 
riikide ettevõtjate suhtes. Seoses sellega 
peaks liidu poolt kolmandate riikide 
suhtes võetud rahvusvahelised 
turulepääsu kohustused olema 
väljendatud ELi õiguskorras, mis aitaks 
tagada kõnealuste kohustuste ühtset 
tõhusat täitmist.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) WTO riigihankelepingut kohaldatakse 
lepingute suhtes, mis ületavad teatavat 
kõnealuses lepingus kindlaks määratud ja 
Rahvusvahelise Valuutafondi 
arvestusühikutes väljendatud piirmäärasid. 
Käesoleva direktiiviga sätestatud 
piirmäärasid tuleks nii kohandada, et need 
vastaksid WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmäärade ekvivalendile 
eurodes. Samuti tuleks ette näha, et 
eurodes väljendatud piirmäärad vaadatakse 
teatavate ajavahemike järel läbi ja neid
kohandatakse üksnes matemaatikatehte 
alusel euro väärtuse võimaliku kõikumise 
võrra Rahvusvahelise Valuutafondi 
arvestusühiku suhtes. Selleks et vältida 
piirmäärade mitmekordistamist, on lisaks 
asjakohane kohaldada jätkuvalt samu 
piirmäärasid kõigi võrgustiku sektori 
hankijate suhtes, hoolimata sellest, millises 
sektoris nad tegutsevad, ilma et see 
mõjutaks liidu rahvusvahelisi kohustusi.

(15) WTO riigihankelepingut kohaldatakse 
lepingute suhtes, mis ületavad teatavat 
kõnealuses lepingus kindlaks määratud ja 
Rahvusvahelise Valuutafondi 
arvestusühikutes väljendatud piirmäärasid. 
Käesoleva direktiiviga sätestatud 
piirmäärasid tuleks nii kohandada, et need 
vastaksid WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmäärade ekvivalendile 
eurodes. Samuti tuleks ette näha, et 
eurodes väljendatud piirmäärad vaadatakse 
teatavate ajavahemike järel läbi ja neid 
kohandatakse üksnes matemaatikatehte 
alusel euro väärtuse võimaliku kõikumise 
võrra Rahvusvahelise Valuutafondi 
arvestusühiku suhtes. Selleks et vältida 
piirmäärade mitmekordistamist, on lisaks 
asjakohane kohaldada jätkuvalt samu 
piirmäärasid kõigi võrgustiku sektori 
hankijate suhtes, hoolimata sellest, millises 
sektoris nad tegutsevad, ilma et see 
mõjutaks liidu rahvusvahelisi kohustusi.
Samuti oleks vajalik, et see piirmäärade 
teatavate ajavahemike järel läbivaatamine 
tehakse ka ELi ja teiste lepingule 
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allakirjutanute vahelise turu avamisel 
olulise vastastikkuse põhimõtte 
nõuetekohase rakendamise esialgse 
hindamise alusel. Vastavat olulise 
vastastikkuse põhimõtte rakendamise 
hindamist laiendatakse kolmandatele 
riikidele, kes ei ole riigihankeid käsitleva 
kokkuleppe osalised ning kellel on 
juurdepääs Euroopa riigihangete turule.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
selliste hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Tuleb siiski selgitada, mil 
määral tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada teatavate rahvusvaheliste 
eeskirjadega hõlmatud hangete suhtes.

(18) Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
selliste hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Tuleb siiski selgitada, mil 
määral tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada teatavate rahvusvaheliste 
eeskirjadega hõlmatud hangete suhtes.
Euroopa institutsioonid peaksid võtma 
eelkõige arvesse käesoleva direktiiviga 
jõustunud muudatusi ning kohandama 
oma hanke-eeskirju nii, et need 
kajastaksid kõnealuseid muudatusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
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kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte.
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
ligipääsu nõude eiramise pärast, või muu 
raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte.
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, samuti vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud põhimõtetele ja sealhulgas 
puudega inimeste ligipääsu nõude eiramise 
pärast, või muu raske eksimuse tõttu 
ametialaste käitumisreeglite vastu, nagu 
näiteks konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte.
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist nagu ka keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmist, 
sealhulgas puudega inimeste ligipääsu 
nõude eiramist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
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hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18]
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
ligipääsu nõude eiramise pärast, või muu
raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

kõrvalejätmiskriteeriume või mitte.
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale raske eksimuse tõttu 
ametialaste käitumisreeglite vastu, nagu 
näiteks konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Muudatusettepanek 9

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, 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 „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust”.

Muudatusettepanek 10

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) Lepingu sõlmimiseks majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel peaksid
võrgustiku sektori hankijad 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.

Muudatusettepanek 11

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 

(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 võimalus jätta 
kõrvale teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalama hinnaga 
pakkumused ja kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
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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.

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.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56 a) Võrgustiku sektori hankijad 
peaksid aktsepteerima makseviivitusi, 
nagu on sätestatud direktiivis 2011/7/EL.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(63) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
rakendamise raames esitama täieliku 
teabe ja dokumentatsiooni oma 
kohtumiste kohta riiklike ekspertidega. 
Sellega seoses peaks komisjon tagama, et 
Euroopa Parlament on nõuetekohaselt 
kaasatud, tuginedes parimatele tavadele 



AD\913221ET.doc 13/28 PE492.622v02-00

ET

eelnevatest kogemustest teistes 
poliitikavaldkondades, et luua parimad 
võimalikud tingimused delegeeritud 
õigusaktide tulevaseks kontrollimiseks 
Euroopa Parlamendi poolt.

Selgitus

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijatel on kohustus pidada selliste 
lepingute sõlmimisel, mis ei kuulu oma 
väärtuse tõttu käesoleva direktiivi 
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reguleerimisalasse, kinni võrdse 
kohtlemise, mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtetest.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt WTO riigihankelepingu kohasele 
arvutamismeetodile võtab komisjon 
kõnealuste piirmäärade väärtuste 
arvutamisel aluseks Rahvusvahelise 
Valuutafondi arvestusühikutes (SDR) 
väljendatud euro keskmise päevakursi 24 
kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis 
lõpeb 1. jaanuaril jõustuvale 
läbivaatamisele eelneva augustikuu 
viimasel päeval. Sel viisil läbivaadatud 
piirmäärade väärtus ümardatakse vajaduse 
korral lähima tuhande euroni allapoole, et 
tagada WTO riigihankelepingus sätestatud 
ja SDRides väljendatud kehtivate 
piirmäärade järgimine.

Vastavalt WTO riigihankelepingu kohasele 
arvutamismeetodile võtab komisjon 
kõnealuste piirmäärade väärtuste 
arvutamisel aluseks Rahvusvahelise 
Valuutafondi arvestusühikutes (SDR) 
väljendatud euro keskmise päevakursi 24 
kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis 
lõpeb 1. jaanuaril jõustuvale 
läbivaatamisele eelneva augustikuu 
viimasel päeval. Sel viisil läbivaadatud 
piirmäärade väärtus ümardatakse vajaduse 
korral lähima tuhande euroni allapoole, et 
tagada WTO riigihankelepingus sätestatud 
ja SDRides väljendatud kehtivate 
piirmäärade järgimine. Komisjon võib
arvesse võtta ka WTO riigihankelepingu 
teiste osapoolte kehtestatud piirmäärade 
kõrvalekaldeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad teatavad 
komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele nende taotluse korral 
kõikidest toodete või tegevuste 
kategooriatest, mida nad peavad lõike 1 
kohase erandi alla kuuluvaks. Komisjon 
võib teavitamise eesmärgil aeg-ajalt 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas loetelud 

2. Võrgustiku sektori hankijad teatavad 
komisjonile või pädevale riiklikule 
asutusele nende taotluse korral kõikidest 
toodete või tegevuste kategooriatest, mida 
nad peavad lõike 1 kohase erandi alla 
kuuluvaks. Komisjon võib teavitamise 
eesmärgil aeg-ajalt avaldada Euroopa Liidu 
Teatajas loetelud toodete ja tegevuste 
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toodete ja tegevuste kategooriatest, mida ta 
peab selle erandi alla kuuluvaks. Seejuures 
võtab komisjon arvesse kõiki delikaatseid 
ärilisi aspekte, millele võrgustiku sektori 
hankijad võivad teavet edastades 
tähelepanu juhtida.

kategooriatest, mida ta peab selle erandi 
alla kuuluvaks. Seejuures võtab komisjon 
arvesse kõiki delikaatseid ärilisi aspekte, 
millele võrgustiku sektori hankijad võivad 
teavet edastades tähelepanu juhtida.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rahvusvahelise organisatsiooni teatav 
menetlus;

(c) liikmesriigis tegutseva rahvusvahelise 
organisatsiooni teatav menetlus;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. WTO riigihankelepingu Euroopa Liitu 
käsitleva 1. liite III, IV ja V lisa ja üldiste 
märkuste ning teiste liidu jaoks 
kohustuslike käesoleva direktiivi V lisas 
loetletud rahvusvaheliste lepingute 
reguleerimisala piires kohtlevad artikli 4 
lõike 3 punkti a kohased võrgustiku sektori 
hankijad kõnealuste kokkulepete osaliste 

1. WTO riigihankelepingu Euroopa Liitu 
käsitleva 1. liite III, IV ja V lisa ja üldiste 
märkuste ning teiste liidu jaoks 
kohustuslike käesoleva direktiivi V lisas 
loetletud rahvusvaheliste lepingute, 
sealhulgas kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes võetud kohustuste
reguleerimisala piires kohtlevad artikli 4 
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ehitustöid, asju, teenuseid ja ettevõtjaid 
sama soodsatel tingimustel kui liidu 
ehitustöid, asju, teenuseid ja ettevõtjaid.
Võrgustiku sektori hankijad täidavad 
kõnealuseid kokkuleppeid, kohaldades 
käesolevat direktiivi kõnealuste 
kokkulepete osaliste ettevõtjate suhtes.

lõike 3 punkti a kohased võrgustiku sektori 
hankijad kõnealuste kokkulepete osaliste 
ehitustöid, asju, teenuseid ja ettevõtjaid 
sama soodsatel tingimustel kui liidu 
ehitustöid, asju, teenuseid ja ettevõtjaid.
Võrgustiku sektori hankijad täidavad 
kõnealuseid kokkuleppeid, kohaldades 
käesolevat direktiivi kõnealuste 
kokkulepete osaliste ettevõtjate suhtes.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võivad võrgustiku sektori hankijad 
küsida nõu halduslikelt tugistruktuuridelt 
või kolmandatelt osapooltelt või 
turuosalistelt või kasutada nende 
nõuandeid, tingimusel et sellised nõuanded 
ei takista konkurentsi ning et nendega ei 
kaasne mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtete rikkumine.

Selleks võivad võrgustiku sektori hankijad 
küsida nõu halduslikelt tugistruktuuridelt 
või sõltumatutelt kolmandatelt osapooltelt 
või turuosalistelt või kasutada nende 
nõuandeid, tingimusel et sellised nõuanded 
ei takista konkurentsi ning et nendega ei 
kaasne mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtete rikkumine.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesmärgiga maksimeerida konkurentsi ja 
VKEde juurdepääsu riigihangetele võib
lepinguid jaotada osadeks. Kohaldatakse 
artikli 13 lõiget 7.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad märgivad Kui võrgustiku sektori hankija näeb ette, 
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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.

et pakkumuste tegemine piirdub ühe või 
mitme osaga, märgib ta selle hanketeates, 
huvi kinnitamise ettepanekus või kui hanke 
väljakuulutamise teade on 
kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade, 
siis pakkumuse esitamise või 
läbirääkimiste alustamise ettepanekus, või
hankedokumentides.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama pakkujaga võidakse sõlmida 
leping mitme osa suhtes, võivad 
võrgustiku sektori hankijad ette näha, et 
nad sõlmivad kas ühe lepingu iga üksiku 
osa suhtes või nad sõlmivad väiksema 
arvu lepinguid, mis hõlmavat mitut osa 
või kõiki osasid.

välja jäetud

Võrgustiku sektori hankijad märgivad 
hankedokumentides, kas neil on õigus 
sellist valikut teha, ja kui, siis millised 
osad võib ühte lepingusse koondada.
Võrgustiku sektori hankijad määravad 
kõigepealt kindlaks pakkumused, mis iga 
üksiku osa puhul vastavad kõige paremini 
artikli 76 kohastele pakkumuste 
hindamise kriteeriumidele. Nad võivad 
sõlmida mitme osa suhtes lepingu 
pakkujaga, kes ei ole asjaomase 
lepinguga hõlmatud kõigi üksikute osade 
puhul esikohal, tingimusel et artikli 76 
kohased pakkumuste hindamise 
kriteeriumid on asjaomase lepinguga 
hõlmatud kõigi osade puhul paremini 
täidetud. Võrgustiku sektori hankijad 
määravad hankedokumentides kindlaks 
kõnealuse võrdluse tegemise meetodid. 
Sellised meetodid peavad olema 
läbipaistvad, objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad.
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Selgitus

Käesolev lõige võib anda tulemuse, mis on vastupidine sellele, mis on ettepaneku eesmärk, 
nimelt VKEde parem juurdepääs riigihankelepingutele, kuna see võib viia riigihangete 
liitmiseni, jättes seega VKEd kõrvale.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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.

5. Võrgustiku sektori hankijad ei sõlmi
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.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

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.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus 
tehakse kindlaks asjaomase hankelepingu 
esemega seotud kriteeriumide alusel.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
hinnale või kuludele – kulude hindamisel 
võib võrgustiku sektori hankija omal 
valikul tugineda üksnes hinnale või 
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esemega seotud selliseid kriteeriume nagu: kasutada kulutõhususe põhimõtet, näiteks 
artiklis 77 sätestatud olelusringi kulude 
arvestamist – muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud selliseid 
kriteeriume nagu:

Muudatusettepanek 31

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

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 5 – lõik 1

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.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumused

Põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumused

1. Võrgustiku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
kulusid, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

1. Võrgustiku sektori hankija võib kõrvale 
jätta pakkumised, mille hind või kulud on 
rohkem kui 50 % madalam kui 
pakkumuse baashind.

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 2. Võrgustiku sektori hankija palub 
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kui 50 % alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
kulusid, kui on esitatud vähemalt kolm 
pakkumust ja kui on täidetud vähemalt 
üks järgnevatest tingimustest:

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

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

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (b) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

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

(c) pakkumuses esitatud hind või kulud 
jäävad rohkem kui 40% alla võrgustiku 
sektori hankija poolt eeldatavast hinnast 
või kuludest koos maksudega;

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

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

(a) tootmisprotsessi, osutatavate teenuste 
või ehitusmeetodi säästlikkus;

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

(b) valitud tehnilised lahendused või 
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 
tegemisel; 

(a) tootmisprotsessi, osutatavate teenuste 
või ehitusmeetodi säästlikkus;

(c) pakkuja väljapakutud asjade, teenuste 
või ehitustööde originaalsus;

(b) valitud tehnilised lahendused või 
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 
tegemisel;

(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;

(c) pakkuja pakutava toote, teenuse või 
ehitustöö originaalsust;

(e) pakkuja võimalus saada riigiabi. (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 
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tagab samaväärse kaitse;
4. Võrgustiku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga. 

(e) pakkuja võimalus saada riigiabi nii 
pakkumuse rahastamiseks kui ka 
pakkumusega seotud teenuste, asjade ja 
ehitustööde rahastamiseks.

Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või kulusid, võttes arvesse 
lõikes 3 osutatud tegureid.

5. Võrgustiku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga.

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 
XIV lisas.

Ta peab lükkama pakkumuse tagasi siis, 
kui tõendid ei õigusta küsitavat madalat 
hinda või kulusid, võttes arvesse lõikes 3 
osutatud tegureid.

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

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 
XIV lisas.

6. Liikmesriigid teevad artikli 97 kohaselt 
teistele liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks mis tahes teabe seoses 
tõendite ja dokumentidega, mis esitatakse 
seoses lõikes 3 osutatud üksikasjadega.

6. Kui võrgustiku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on saanud 
riigiabi, võib sellise pakkumuse üksnes 
kõnealusel põhjusel tagasi lükata ainult 
pärast pakkujaga konsulteerimist, kui 
pakkuja ei suuda võrgustiku sektori hankija 
määratud piisava ajavahemiku jooksul 
tõendada, et kõnealune abi sobib kokku 
siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses. Kui võrgustiku sektori hankija 
lükkab neil asjaoludel pakkumuse tagasi, 
teavitab ta sellest komisjoni.
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7. Liikmesriigid teevad artikli 97 kohaselt 
teistele liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks mis tahes teabe seoses 
tõendite ja dokumentidega, mis esitatakse 
seoses lõikes 3 osutatud üksikasjadega.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 b
Käesolev direktiiv on kooskõlas 
määrusega kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu 
riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele (COM/2012/0124 -
2012/0060 (COD)) ning direktiivi 
2004/17/EÜ artiklites 58 ja 59 sätestatud 
tingimustega, mille kohaselt võib teatavad 
pakkumused, mis hõlmavad kaupu 
kolmandatest riikidest, kellega Euroopa 
Liit ei ole kas mitmepoolselt või 
kahepoolselt sõlminud lepingut, mis 
tagaks ühenduse ettevõtjate võrreldava ja 
tõhusa juurdepääsu nende kolmandate 
riikide turgudele, tagasi lükata.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et riigihanke-
eeskirjade kohaldamist jälgitakse, 
muuhulgas liidu kaasrahastatud 
projektide puhul, eesmärgiga avastada 
ohte liidu finantshuvidele. Kõnealuse 
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jälgimise eesmärgiks on aidata 
riigihangetega seotud võimalikku pettust, 
korruptsiooni, huvide konflikte ja muid 
tõsiseid rikkumisi ennetada, avastada ja 
neist piisavalt teavitada.
Kui järelevalveasutused või -struktuurid 
teevad kindlaks konkreetsed rikkumised 
või süsteemsed probleemid, on neil volitus 
edastada kõnealused probleemid riiklikele 
auditiasutustele, kohtutele või muudele 
kohastele asutustele või struktuuridele, 
nagu näiteks ombudsmanile, 
liikmesriikide parlamentidele või nende 
komisjonidele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 92 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõike 2 kohase järelevalvetegevuse 
tulemused avalikustatakse kohaste 
teabevahendite kaudu. Esmajoones 
peavad liikmesriigid vähemalt kahe aasta 
järel avaldama ülevaate kõige sagedamini 
esinevatest mittenõuetekohase 
rakendamise ja õigusliku ebakindluse 
põhjustest, kaasa arvatud võimalikest 
struktuursetest või korduvatest 
probleemidest eeskirjade rakendamises, 
sealhulgas võimalikest pettustest ja 
muudest ebaseaduslikest käitumisviisidest.
Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
kahe aasta järel ülevaate riiklikust 
jätkusuutlikust hankepoliitikast, milles 
kirjeldatakse asjaomaseid riiklikke 
tegevuskavasid ja algatusi ning 
võimalusel nende rakendamist. Nad 
märgivad ka riigihangetes osalevate 
VKEde edukuse määra; kui VKEdega 
sõlmitud lepingute edukuse määr jääb 
lepingute maksumust arvestades alla 50%, 
toovad liikmesriigid välja, kas kehtestatud 
on algatusi kõnealuse edukuse määra 
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suurendamiseks.
Komisjon annab saadud andmete alusel 
korrapäraselt välja aruande kõnealuste 
poliitikasuundade rakendamise ja 
parimate tavade kohta siseturul.

Muudatusettepanek 37

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 ...* (käesoleva
direktiivi jõustumise kuupäevast) viieks 
aastaks artiklites 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 
77, 85 ja 95 osutatud volitused. Komisjon 
koostab volituste delegeerimise kohta 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
ajavahemiku lõppu aruande. 
Delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
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months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 98 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda tähtaega pikendada 2 kuu võrra.

5. Artikli 98 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda tähtaega pikendada nelja kuu võrra.

Selgitus

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
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months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIV lisa – taane 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Konventsioon nr 94 töönormide kohta 
riigihankelepingute puhul.
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