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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 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 määrus kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0124),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0084/2012),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks tuleb kehtestada 
päritolureeglid, nii et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad teaksid, kas 
kaubad ja teenused on hõlmatud Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste kohustustega. 
Kaupade päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 
2913/1992 (millega kehtestatakse ühenduse 

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

tolliseadustik) artiklitega 22–26. Määruse 
kohaselt tuleb kaupu pidada liidu 
kaupadeks, kui need on täielikult saadud 
või valmistatud liidus. Kaupa, mille 
tootmises on osalenud vähemalt üks 
kolmas riik, loetakse pärinevaks riigist, kus 
toimus viimane oluline majanduslikult 
põhjendatud töötlemine või toiming selleks 
seadmestatud ettevõttes, mille tulemusena 
valmis uus toode või mis oli tähtis 
valmistamisetapp. Teenuse päritolu 
määratakse kindlaks seda osutava füüsilise 
või juriidilise isiku päritolu alusel. Teenuse 
päritolu tuleks kindlaks määrata 
kooskõlas WTO teenustekaubanduse 
üldlepingu (GATS) põhimõtetega. 
Teenuste päritolu kindlaksmääramise 
eeskirjadega tuleks vältida ELi 
riigihanketurule juurdepääsu piiravatest 
meetmetest kõrvalehiilimist varifirmade 
asutamise kaudu. Põhjenduses 9 osutatud 
suunised peaks hõlmama päritolureeglite 
praktilist kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör rõhutada seda, kui tähtis on vältida 
turupiirangutest kõrvalehiilimist varifirmade kaudu (eriti seoses artikliga 3).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaubad ja teenused lepingu sõlmimise 
menetlusest kõrvale. See ei käsitle lepingu 
sõlmimise menetlust niisuguste kaupade 
ja teenuste suhtes, mis on pärit Euroopa 
Majanduspiirkonnast ja mis on kindlaks 
määratud asjaomaste päritolureeglitega, 
niisuguste kaupade ja teenuste suhtes, mis 
on pärit algatuse „Kõik peale relvade” 
erikorra raames soodustatud riikidest, mis 
on loetletud üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohaldamist käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
978/2012 IV lisas, ega niisuguste kaupade 
ja teenuste suhtes, mis on pärit 
arenguriikidest, mida loetakse 
haavatavaks mitmekesisuse puudumise 
tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt 
integreerunud rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi, ja mis on kindlaks 
määratud üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohaldamist käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
978/2012 VII lisas.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör täpsustada, milliseid kolmandaid riike 
käesoleva määruse reguleerimisala ei hõlma.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 

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

turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus, ning 
komisjon peaks algatama uurimise seoses 
ELi ettevõtjate, kaupade ja teenuste 
juurdepääsuga asjaomase kolmanda riigi 
riigihanketurule. Olulise vastastikkuse 
puudumist eeldatakse, kui piiravate 
hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör luua tihedama seose artiklis 6 sätestatud 
menetluse ja artikli 8 vahel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Komisjon peaks kas omal algatusel 
või liikmesriigi või huvitatud poolte 
taotluste korral saama algatada igal ajal 
välishanke uurimise kolmandate riikide 
väidetavalt jätkuvalt kohaldatavate 
piiravate hanketavade kohta. Sellised 
uurimised ei tohiks mõjutada nõukogu 22. 
detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) 
nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse 
meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, 
et tagada rahvusvahelistest 
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mõjutada nõukogu 22. detsembri 1994. 
aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise 
kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, 
eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest 
tulenevate ühenduse õiguste kasutamine.

kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni egiidi all 
kehtestatud eeskirjadest tulenevate 
ühenduse õiguste kasutamine.

Or. en

Selgitus

Sätete ühtlustamine, et luua tihedam seos artiklis 6 sätestatud menetluse ja artikli 8 vahel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui asjaomase kolmanda riigiga 
peetavad konsultatsioonid ei paranda 
piisavalt ELi ettevõtjate, kaupade ja 
teenuste pakkumisvõimalusi, peaks 
komisjon võtma asjakohaseid piiravaid 
meetmeid.

(22) Kui asjaomase kolmanda riigiga 
peetavad konsultatsioonid ei paranda 
piisavalt ELi ettevõtjate, kaupade ja 
teenuste pakkumisvõimalusi mõistliku aja 
jooksul või kui asjaomase kolmanda riigi 
võetud heastavaid/korrigeerivaid 
meetmeid ei loeta piisavaks, peaks 
komisjon võtma asjakohaseid piiravaid 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepanekuga soovib raportöör vältida lõputut konsulteerimismenetlust 
(viies põhjenduse kooskõlla artikli 9 lõike 3 kolmanda lõigu väljajätmisega).
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör piirata teatavate kolmandate riikide 
kaupade ja teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist viie aasta pikkuse perioodiga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Pidades silmas liidu üldist poliitikat 
seoses vähim arenenud riikidega, mis on
sätestatud muu hulgas nõukogu 22. juuli 
2008. aasta määruses (EÜ) nr 732/2008,
millega kohaldatakse üldiste tariifsete 
soodustuste kava alates 1. jaanuarist 

(26) Pidades silmas liidu üldist 
poliitikaeesmärki toetada arenguriikide 
majanduskasvu ja nende integreerumist 
ülemaailmse väärtusteahelaga, mille 
alusel kehtestas liit üldiste tariifsete 
soodustuste kava, mis on esitatud 
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2009, on asjakohane kohelda sellistest 
riikidest pärit kaupu ja teenuseid sarnaselt 
liidu kaupade ja teenustega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruses (EL) nr 978/2012, on asjakohane 
kohelda kaupu ja teenuseid, mis on pärit 
erikorra „Kõik peale relvade” raames 
soodustatud vähim arenenud riikidest, 
ning arenguriikidest, mida loetakse 
haavatavaks mitmekesisuse puudumise 
tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt 
integreerunud rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi, ja mis on vastavalt 
kindlaks määratud üldiste tariifsete 
soodustuste kava kohaldamist käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 978/2012 IV ja VII lisas, sarnaselt 
liidu kaupade ja teenustega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör jätta määruse kohaldamisalast kõrvale 
vähim arenenud riigid ja riigid, mis saavad tõenäoliselt abi säästvat arengut ja head 
valitsemistava stimuleerivast erikorrast.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Komisjon peaks vähemalt iga kolme 
aasta tagant esitama aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta.

(30) Komisjon peaks vähemalt iga kolme 
aasta tagant esitama aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta. Selles 
aruandes peaks komisjon hindama 
määruse toimimist ning edusamme 
riigihanketurgude vastastikuse avamise 
saavutamisel. Koos teise aruandega 
kõneluse määruse kohaldamise kohta, mis 
tuleb esitada hiljemalt kuus aastat pärast 
määruse jõustumist, peaks komisjon 
esitama kas ettepaneku määruse 
parandamise kohta või põhjendused, miks 
komisjoni arvates ei ole vaja määrust 
muuta. Kui komisjon ei esita ei 
ettepanekut ega ka põhjendusi selle kohta, 
miks määrust ei ole vaja muuta, peaks 



PE516.711v02-00 12/34 PR\1001084ET.doc

ET

määruse kohaldamine lõppema.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör kehtestada läbivaatamisklausli.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „tarnija” – mis tahes füüsiline või (a) „ettevõtja” – mis tahes füüsiline või 
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juriidiline isik, kes pakub turul kaupu; juriidiline isik või avaliku sektori asutus 
või rühm niisuguseid isikuid ja/või 
asutusi, kes pakuvad turul ehitustööde 
tegemist või ehitise ehitamist, kaupade 
tarnimist või teenuste osutamist;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Keeleline muudatus saksakeelses versioonis.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „olulise vastastikkuse puudumist” 
eeldatakse, kui piiravate hankemeetmete 
tõttu esineb ELi ettevõtjate, kaupade ja 
teenuste rasket ja korduvat 
diskrimineerimist. Sellisel juhul uurib 
komisjon, mil määral tagatakse asjaomase 
riigi riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine ning mil 
määral ametiasutused ja/või üksikud 
hankivad üksused võtavad kasutusele 
tavad, millega diskrimineeritakse liidu 
kaupu, teenuseid ja ettevõtjaid, või 
jätkavad selliste tavade kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 
2913/1992 (millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik)18 artiklitega 22–
26.

1. Kauba päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... aasta määrusega (EL) nr xxxx/aaaa, 
millega kehtestatakse liidu tolliseadustik1x.
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__________________ __________________
18EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Selgitus

Määrus 2012/0027 (COD), millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud), on 
praegu koostamise lõppjärgus, ning sellega muudetakse kehtetuks ja asendatakse määrus 
(EÜ) nr 450/2008 (ajakohastatud tolliseadustik) ning määrus (EÜ) nr 2913/1992. Selle üle 
hääletatakse tõenäoliselt septembris toimuval täiskogu istungjärgul ning see peaks jõustuma 
enne 1. novembrit 2013.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud 
vähim arenenud riikidest pärit kaupu või 
teenuseid käsitatakse nagu hõlmatud kaupu 

Määruse (EL) nr 978/2012 IV lisas
loetletud vähim arenenud riikidest või 
arenguriikidest, mida loetakse 
haavatavaks mitmekesisuse puudumise 
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ja teenuseid. tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt 
integreerunud rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi, ja mis on kindlaks 
määratud määruse (EL) nr 978/2012 VII 
lisas, pärit kaupu või teenuseid käsitatakse 
nagu hõlmatud kaupu ja teenuseid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör jätta määruse kohaldamisalast kõrvale 
vähim arenenud riigid ja riigid, mis saavad tõenäoliselt abi säästvat arengut ja head 
valitsemistava stimuleerivast erikorrast.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui komisjon algatab artiklis 8 
sätestatud välishanke uurimise, hindab ta 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel ja pärast algatamisteate 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
selliste lepingute puhul, mille hinnanguline 
maksumus käibemaksuta on vähemalt 
5 000 000 eurot, kas jätta lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 
ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, 
võttes arvesse järgmisi tingimusi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör luua tihedama seose artiklis 6 sätestatud 
menetluse ja artikli 8 vahel.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral mis tahes muu teave, 
mida komisjon vajalikuks peab.

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib tagada, et kogu ettepanekus kasutatakse järjepidevalt terminit 
„kalendripäevad”, selle asemel et kasutada läbisegi „päevad”, kalendripäevad” ja 
„tööpäevad”.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib tagada, et kogu ettepanekus kasutatakse järjepidevalt terminit 
„kalendripäevad”, selle asemel et kasutada läbisegi „päevad”, kalendripäevad” ja 
„tööpäevad”. Peale selle soovib raportöör kiirema kaitse tagamiseks lühendada kogu 
ettepanekus menetluste pikkust.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 

välja jäetud
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piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõik asendatakse uue artikli 2 lõike 2 punktiga e a (uus).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist:

välja jäetud

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine;
(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõige asendatakse uue artikli 2 lõike 2 punktiga e a (uus).
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et see on liidu 
huvides, võib ta igal ajal kas enda algatusel 
või huvitatud poolte või liikmesriigi 
taotlusel algatada väidetavate piiravate 
hankemeetmete kindlakstegemiseks 
välishanke uurimise.

Komisjon võib igal ajal kas enda algatusel 
või huvitatud poolte, avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijate või 
liikmesriigi taotlusel algatada väidetavate 
piiravate hankemeetmete 
kindlakstegemiseks välishanke uurimise.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud uurimine viiakse läbi 
artiklis 6 osutatud kriteeriumide alusel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib kiirema kaitse tagamiseks lühendada kogu ettepanekus menetluste pikkust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kolmas riik tühistab või peatab 
heastavate/korrigeerivate meetmete 
võtmise või rakendab neid valesti, võib 
komisjon:

Kui kolmas riik tühistab või peatab 
heastavate/korrigeerivate meetmete 
võtmise või rakendab neid valesti, toimib 
komisjon artikli 10 kohaselt, et võtta vastu 
rakendusakte kolmandast riigist pärit 
kaupade ja teenuste juurdepääsu 
piiramiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör hoida ära lõputut 
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konsulteerimismenetlust.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) jätkata või alustada uuesti 
konsulteerimist asjaomase kolmanda 
riigiga ja/või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör hoida ära lõputut 
konsulteerimismenetlust.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toimida artikli 10 kohaselt, et võtta 
vastu rakendusakte kolmandast riigist 
pärit kaupade ja teenuste juurdepääsu 
piiramiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör hoida ära lõputut 
konsulteerimismenetlust.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast konsultatsiooni alustamist 
ilmneb, et piiravate hanketavade 
kasutamise lõpetamiseks on kõige sobivam 
viis rahvusvahelise lepingu sõlmimine, 
peetakse läbirääkimisi kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 207 ja 
218. Kui teatav riik on pidanud Euroopa 
Liiduga olulisi turulepääsu käsitlevaid 
läbirääkimisi riigihankevaldkonnas, võib 
komisjon võtta vastu rakendusakti, millega 
nähakse ette, et kõnealusest riigist pärit 
kaupu ja teenuseid ei saa lepingute 
sõlmimise menetlusest artikli 6 kohaselt 
kõrvale jätta.

4. Kui pärast konsultatsiooni alustamist 
ilmneb, et piiravate hanketavade 
kasutamise lõpetamiseks on kõige sobivam 
viis rahvusvahelise lepingu sõlmimine, 
peetakse läbirääkimisi kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 207 ja 
218. Kui teatav riik on pidanud Euroopa 
Liiduga turulepääsu käsitlevaid 
läbirääkimisi riigihankevaldkonnas, võib 
komisjon võtta vastu rakendusakti, millega 
nähakse ette, et kõnealusest riigist pärit 
kaupu ja teenuseid ei saa lepingute 
sõlmimise menetlusest artikli 6 kohaselt 
kõrvale jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui kolmanda riigiga peetavad 
konsultatsioonid ei anna rahuldavaid 
tulemusi 15 kuu jooksul alates päevast, mil 
hakati konsulteerima kõnealuse kolmanda 
riigiga, lõpetab komisjon konsulteerimise 
ja kaalub tegutsemist artikli 10 alusel, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
piiratakse kolmandast riigist pärit kaupade 
ja teenuste juurdepääsu.

6. Kui kolmanda riigiga peetavad 
konsultatsioonid ei anna rahuldavaid 
tulemusi 12 kuu jooksul alates 
kalendripäevast, mil hakati konsulteerima 
kõnealuse kolmanda riigiga, lõpetab 
komisjon konsulteerimise ja kaalub 
tegutsemist artikli 10 alusel, et võtta vastu 
rakendusakte, millega piiratakse 
kolmandast riigist pärit kaupade ja teenuste 
juurdepääsu.

Or. en
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Selgitus

Raportöör soovib kiirema kaitse tagamiseks lühendada kogu ettepanekus menetluste pikkust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör piirata teatavate kolmandate riikide
kaupade ja teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist viie aastaga.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 alusel 
võetud meetmeid ei ole vahepeal 
tühistatud või nende kohaldamist 
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peatatud, lõppeb nende kehtivus viis 
aastat pärast nende jõustumist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör piirata teatavate kolmandate riikide 
kaupade ja teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist viie aastaga.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad võivad otsustada jätta 
hankemenetluse suhtes artikli 10 kohased 
meetmed kohaldamata, kui

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad võivad paluda komisjonil jätta 
hankemenetluse suhtes artikli 10 kohased 
meetmed kohaldamata, kui

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) kui pärast 15 kalendripäeva ei ole 
komisjon võtnud vastu otsust kõnealuse 
taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise 
kohta, loetakse taotlus komisjoni poolt 
tagasilükatuks. Erandjuhtudel võib 
nimetatud tähtaega pikendada kuni viie 
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kalendripäeva võrra. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb kohaldada käesoleva 
määruse artikli 10 kohaselt vastu võetud 
või artikli 11 kohaselt ennistatud 
meetmeid, märgib ta oma kavatsuse ära 
hanketeates, mille ta avaldab vastavalt 
direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 või 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklile 42. Ta 
teavitab komisjoni hiljemalt kümne 
kalendripäeva jooksul alates hanketeate 
avaldamisest.

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb kohaldada käesoleva 
määruse artikli 10 kohaselt vastu võetud 
või artikli 11 kohaselt ennistatud 
meetmeid, märgib ta oma kavatsuse ära 
hanketeates, mille ta avaldab vastavalt 
direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 või 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklile 42.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teade saadetakse Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
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elektrooniliste vahendite abil, kasutades 
standardvormi. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
hanketeadete ja teadete standardvormid 
kooskõlas artikli 17 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusega.

millega kehtestatakse hanketeadete 
standardvormid kooskõlas artikli 17 lõikes 
3 osutatud nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teade sisaldab järgmisi andmeid: välja jäetud
(a) avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija nimi ja kontaktandmed;
(b) lepingu eseme kirjeldus;
(c) teave vastuvõetavate ettevõtjate, 
kaupade ja/või teenuste päritolu kohta;
(d) põhjused, miks piiravaid meetmeid ei 
kohaldata, ning selle erandi kasutamise 
üksikasjalik põhjendus;
(e) vajaduse korral mis tahes muu teave, 
mida avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija vajalikuks peab.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 14 kohased delegeeritud volitused 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 14 viidatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel kalendripäeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib tagada, et kogu ettepanekus kasutatakse järjepidevalt terminit 
„kalendripäevad”, selle asemel et kasutada läbisegi „päevad”, kalendripäevad” ja 
„tööpäevad”.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vähemalt iga kolme aasta järel alates 
käesoleva määruse jõustumisest esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta ning selle kohta, millist 
edu on käesoleva määruse raames 
saavutatud rahvusvahelistel läbirääkimistel 
seoses ELi ettevõtjate juurdepääsuga 
riigihankelepingute sõlmimise menetlusele 
kolmandates riikides. Selleks esitavad 
liikmesriigid taotluse korral komisjonile 
asjakohast teavet. Kui komisjon esitab 
oma teise aruande, esitab ta Euroopa 
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asjakohast teavet. Parlamendile ja nõukogule ka 
seadusandliku ettepaneku määruse 
muutmise kohta või põhjendused, miks 
komisjoni arvates muudatusi ei ole vaja. 
Kui komisjon kõnealust kohustust ei 
täida, peatatakse määruse kohaldamine 
teise aasta lõpus pärast teise aruande 
esitamist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovib raportöör kehtestada läbivaatamisklausli.
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SELETUSKIRI

21. märtsil 2012 esitas komisjon nn rahvusvaheliste hangete algatuse: ettepaneku võtta vastu 
määrus, millega piiratakse niisuguste kolmandate riikide juurdepääsu ELi hanketurule, kes ei 
paku vastastikku juurdepääsu oma turgudele. Komisjoni eesmärk on luua mõjutusvahend 
kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes kolmandate riikidega riigihanketurgude avamise 
teemal. Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli 3 lõikega 8 ja 
teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) artikliga 13 jäetakse riigihanked WTO peamistest 
mitmepoolsetest eeskirjadest välja. Paljud kolmandad riigid on aga vastu oma hanketurgude 
avamisele mis tahes rahvusvahelisele konkurentsile või turgude avamisele suuremal määral, 
kui nad on seda juba teinud. Selle tagajärjel kohaldatakse ELi ettevõtjate suhtes paljude liidu 
kaubanduspartnerite turgudel piiravaid hanketavasid.

Peale käimasolevate kaubandusläbirääkimiste oluliste kaubanduspartneritega (nagu USA, 
Kanada, Jaapan ja India) ning mõnepoolse lepingu riigihangete kohta – mis vaadati läbi ja mis 
ootab nõukogu ja parlamendi heakskiitu – 15 osaleja1 kohustuste, on määruse ettepaneku 
eesmärk täiendada ELi praegusi jõupingutusi kolmandate riikide riigihanketurgude avamisel 
ELi ettevõtjatele.

Riigihanketurgude avamine 

Näib, et ELi riigihanketurgude õigusliku avatuse, ELi kõnealuse valdkonna ambitsioonide ja 
huvide ning peamiste kaubanduspartnerite piiravate tavade vahel valitseb järjest suurem 
vastuolu.

ELi riigihanketurg on de jure suurel määral avatud rahvusvahelisele konkurentsile, mida 
näitab ELi pühendumine vabale kaubandusele. Komisjoni hinnangu kohaselt2 moodustab ELi 
riigihangete osa hinnanguliselt 15–20% ELi SKPst ning avatud on 85% Euroopa turust 
väärtuses 352 miljardit eurot, samal ajal kui USA turust on avatud 32% väärtuses 178 
miljardit eurot ja Jaapani turust 28% väärtuses 27 miljardit eurot. Mõned eksperdid aga 
väidavad – mis on esile toodud Euroopa Parlamendi üksikasjalikus hinnangus komisjoni 
mõjuhindamise kohta –,3 et komisjon võis oma ettepaneku mõjuhindamises arvutada ELi 
hanketurgude avatuse suhtelist määra valesti. Nende arvates oleks pidanud keskenduma de 
facto avatusele, mõõdetuna mahu alusel. Sellega seoses tuleb märkida, et maht sõltub 
mitmesugustest teguritest, nagu turu suurus, keelebarjäär, tehnoloogia (sealhulgas 
spetsialiseerumine) ja muud samaväärsed impordi mahtu mõjutavad näitajad, aga ka 
meetodid, kuidas välisettevõtted ELi hanketurul osalevad, nimelt välismaiste tütarettevõtete 
osalemise kaudu riigihanketurgudel. See on ELis suhteliselt suur (kaudne maht).
Üldiselt on EL kaubandusläbirääkimistel kolmandate riikidega riigihanketurgudest väga 
huvitatud, sest paljud ELi ettevõtjad on mitmesugustes sektorites väga konkurentsivõimelised.

                                               
1 Nendeks on Armeenia, Kanada, EL seoses 28 liikmesriigiga, Hongkong, Island, Iisrael, Jaapan, Korea, 
Liechtenstein, Norra, Singapur, Šveits, Taiwan, Ameerika Ühendriigid, Madalmaad seoses Arubaga.
2 Allikas: Euroopa Komisjoni pressiteade: External public procurement initiative - Frequently Asked Questions, 
21. märts 2012.
3 Allikas: Third countries' reciprocal access to EU public procurement - detailed appraisal by the EP Impact 
Assessment Unit of the European Commission's Impact Assessment, juuni 2013.
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On ilmnenud, et paljud kolmandad riigid ei soovi avada oma hanketurgu ELi ettevõtjatele. 
Peale selle on komisjon viimastel aastatel näinud, et kolmandad riigid võtavad järjest enam 
protektsionistlikke meetmeid, mis de facto või de jure piiravad juurdepääsu nende 
asjaomastele riigihanketurgudele. Need hõlmavad protektsionistlikke nõudeid, nagu 
tehnosiirde tingimuse kehtestamine riigihankelepingu sõlmimiseks või omamaise osaluse 
nõuded.

Seni on ELil õnnestunud vaid vähesel määral avada riigihanketurge kaubanduskokkulepete 
abil. Mõnepoolse lepinguga riigihangete kohta on ühinenud vaid vähesed riigid – suured 
tärkava turumajandusega riigid, nagu India, Brasiilia ja Hiina, ei näita üles kuigi palju huvi 
mõnepoolse lepinguga riigihangete kohta ühinemise vastu lähitulevikus. Hoolimata 
mõnepoolse lepingu riigihangete kohta läbivaatamisest sisaldab see endiselt mitmesuguseid 
erandeid ega kehtesta süsteemseid kohustusi kõikidele valitsemistasanditele. ELi kahepoolsed 
vabakaubanduslepingud kolmandate riikidega sisaldavad samuti sageli erandeid Euroopa 
ettevõtjate pääsu suhtes riigihanketurgudele. Arvestades, et ELi hanketurud on välismaistele 
pakkujatele suurel määral avatud, on komisjonil olnud raske saavutada 
kaubandusläbirääkimistel seda, et kolmandad riigid võtaksid endale samuti kohustused 
kõnealuses valdkonnas.

Probleem ELi tasandi meetmete võtmisel?

Võimalusega piirata nende kolmandate riikide turulepääsu, kes ei pea ELiga 
kaubandusläbirääkimisi, tahetakse anda liidule vahend, millega mõningal määral mõjutada 
kaubandusläbirääkimistes kolmandaid riike avama oma riigihanketurge. See on täielikult 
kooskõlas WTO õigusaktidega, sest WTO mitmepoolsed kokkulepped ei hõlma riigihankeid. 
ELil oleks seega võimalik sulgeda oma riigihanketurud ajutiselt ja osaliselt nende kolmandate 
riikide ettevõtjatele, kes kohaldavad piiravaid hankemeetmeid, ning komisjon on seisukohal, 
et see peaks andma stiimuli kolmandatele riikidele alustada ELiga kõnealusel teemal 
läbirääkimisi.

Kolmandate riikide ettevõtjate pääs riigihanketurule on osa ELi ühisest kaubanduspoliitikast, 
mis kuulub liidu ainupädevusse. EL on praegu piiranud kõnealust turulepääsu vaid kahel 
konkreetsel juhul, andes liikmesriikidele (või nende avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijatele) võimaluse lükata tagasi kolmandatest riikidest pärit pakkumused: võrgustiku 
sektoris (nt telekommunikatsiooni-, vee-, energeetika- ja postiteenuste sektor), mille puhul 
antakse direktiiviga 2004/17/EÜ avaliku sektori / võrgustiku sektori hankijatele võimalus jätta 
pakkumismenetlusest kõrvale välismaised kaubad, mida ei hõlma ükski ELi rahvusvaheline 
kohustus, või eelistada samaväärsete pakkumuste korral ELi pakkujaid ja ELi rahvusvaheliste 
kohustustega hõlmatud pakkujaid. Kaitsevaldkonnas kinnitatakse kaitsevaldkonna direktiivi 
(2009/81/EÜ) põhjenduses, et liikmesriigid otsustavad, kas nende avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad saavad võtta vastu kolmandate riikide pakkumusi või mitte.

Järjest enam esitavad ELi riigihankemenetlustes pakkumusi niisuguste kolmandate riikide 
ettevõtjad, kes jätkavad oluliste piirangute või tingimuste kehtestamist nende riigihanketurule 
pääsul ja seega ei taga vastastikust juurdepääsu. Seetõttu on mõned liikmesriigid võtnud 
ühepoolselt meetmeid, et piirata niisuguste kolmandate riikide ettevõtjate juurdepääsu, kellega 
EL ei ole sõlminud turulepääsu kokkuleppeid. Siseriiklike või piirkondlike meetmetega, 
millega piiratakse kolmandate riikide juurdepääsu riigihanketurgudele, kahjustatakse 
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tõenäoliselt ühise kaubanduspoliitika ühtsuse põhimõtet ning need on vastuolus liidu 
ainupädevuse põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 
1 punktis e.

Peale selle on EL kolmandate riikidega paljude kaubanduskokkulepete raames leppinud 
kokku turulepääsu ainupiirangute suhtes, mida EL kohaldab. Komisjon on seisukohal, et 
õigusselguse ja läbipaistvuse eesmärgil tuleb need piirangud võtta üle ELi õigusaktidesse. 
Avaliku sektori / võrgustiku sektori hankijad peaksid selgelt määrama kindlaks mis tahes 
piirangud ning komisjon peab need heaks kiitma, et säilitada ühise kaubanduspoliitika ja selle 
kohaldamise ühtsus. Vahendiga antakse õiguslik alus võtta vastu rakendusakte, mille abil 
võetakse kõnealused turupiirangud üle ja suurendatakse seeläbi riigihanketurgude 
läbipaistvust.

Kavandatava määruse parandamine

Ettepaneku esitasid ühiselt volinik Barnier ja volinik de Gucht, kes väljendasid kindlalt oma 
seisukohta, et liidule on vaja sellist vahendit.

Nõukogu liikmete reaktsioonid on aga olnud vastakad: osa liikmesriike toetab ettepanekut, 
kuid sama oluline osa liikmesriike ei näe vajadust meetme järele ning on selle idee vastu, sest 
nende arvates on kõnealune vahend protektsionistlik meede, mis avaldab halba mõju 
rahvusvahelisele kaubandusele (eriti võimsate kolmandate riikide võimalike vastumeetmete 
kaudu). Kahjuks ei ole nõukogu suutnud ummikseisu lahendada ega jätkata arutelu ettepaneku 
sisu üle. Raportöör soovib esitada mõned muudatusettepanekud, mis võivad aidata ületada 
tulihingeliste vastaste ja vankumatute pooldajate vahelist lõhet.

Hinnata vahendi mõju ja vaadata see läbi. Raportöör on seisukohal, et küsimusele, kas määrus 
aitab riigihanketurgude avamisele kaasa või on protektsionistlik vahend, ei ole põhjendatud 
vastust antud. Kogu määruse tagasilükkamine selle põhjal oleks aga küsitav. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku lisada läbivaatamisklausel, mille kohaselt on komisjon pärast seda, kui 
määrus on jõustunud ja seda on mõned aastad kohaldatud, kohustatud hindama selle mõju 
ning seda vastavalt muutma. Samal põhjusel soovitab raportöör piirata rakendusakti alusel 
võetud piiravate meetmete kohaldamist kuni viie aastaga (sarnaselt ELi kaubanduse kaitse-
eeskirjade sätetega), et nende meetmetega ei suletaks turgu jäädavalt.

Kaitsta ühise kaubanduspoliitika ühtsust. Nagu eespool märgitud, nähakse direktiivi 
2004/17/EÜ artiklites 58 ja 59 ette võimalus jätta kolmandate riikide tarnijate konkreetsed 
kaubad ja teenused riigihanketurgudelt kõrvale. Kõnealuste sätete kohaldamine peaks pärast 
määruse jõustumist lõppema. Peale selle on mitmes liikmesriigis siseriiklikud ja/või 
piirkondlikud sätted. Siseturu moonutamise ärahoidmiseks ja selleks, et tagada samal ajal 
ühise kaubanduspoliitikaga tõhus mõjujõud, tuleb määruses selgelt märkida, et liikmesriigid 
ega nende avaliku sektori / võrgustiku sektori hankijad ei saa piirata kolmandate riikide 
kaupade ja teenuste juurdepääsu muul kui vaid määruses sätestatud viisil. 

Hoida ära siseturu killustumine. On oht, et komisjoni esitatud artikkel 6 põhjustab siseturu 
killustumist, nii et ühe liikmesriigi avaliku sektori / võrgustiku sektori hankija võib nimetatud 
artikli alusel taotleda teatava välismaise pakkuja kõrvalejätmist, samal ajal kui sama pakkuja 
võib teiste ettevõtjatega konkureerida teises liikmesriigis sarnase projekti nimel. Seetõttu 
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tuleb selgelt esile tuua, et avaliku sektori / võrgustiku sektori hankijad võivad võtta meetmeid, 
et taotleda teatavate kolmandate riikide suhtes nende riigihanketurule juurdepääsu piiravate 
meetmete võtmist juhul, kui komisjon on otsustanud alustada uurimist olulise vastastikkuse 
puudumise suhtes asjaomase riigi poolt. Samal põhjusel ei tohi avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijatel olla võimalust kasutada artiklis 13 sätestatud erandeid, et vältida liidu 
meetmete võtmist ilma, et komisjon neid rangelt kontrolliks. Vaja on mehhanismi, mis 
võimaldab komisjonil keelata avaliku sektori / võrgustiku sektori hankijatel erandi kasutamise 
mõjuva põhjuseta.

Vältida arenguriikide kahjustamist. On oht, et arenguriigid võivad tahtmatult langeda 
kõnealuse vahendi ohvriks, arvestades, et nende majandusolukorra tõttu ei saa osa arenguriike 
oma riigihanketurge veel avada. Ettepaneku kohaldamisalast on juba välja jäetud vähim 
arenenud riigid. Raportöör soovitab suurendada vahendiga hõlmamata arenguriikide ringi. 
Tagamaks kooskõla üldise ELi kaubanduspoliitikaga, tuleks aluseks võtta kehtivad ELi 
kaubandust käsitlevad õigusaktid, et määrata kindlaks ELi kaubandussuhted kõnealuste 
riikidega. Selleks annab üldiste tariifsete soodustuste kava käsitlev määrus kõikehõlmava ja 
üksikasjaliku raamistiku1. Ehkki see oleks vastuolus ettepaneku eesmärgiga jätta määruse 
reguleerimisalast kõrvale kõik riigid, mis ei ole (veel) arenenud majandusega riigid, on vaja 
täiendavat eristamist: arenguriigid, mida loetakse haavatavaks mitmekesisuse puudumise tõttu 
ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt integreerunud rahvusvahelisse kaubandussüsteemi, tuleks 
samuti vahendi reguleerimisalast kõrvale jätta.

                                               
1 Määrus (EL) nr 978/2012, 25. oktoober 2012, üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta.


