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LÜHISELGITUS

Strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks 
[KOM(2010) 2020] põhineb kolmel põimunud ja vastastikku tugevdaval prioriteedil: 
teadmiste- ja innovatsioonipõhise majanduse arendamine; vähese CO2-heitega, ressursitõhusa 
ja konkurentsivõimelise majanduse edendamine ning kõrge tööhõivetasemega majanduse 
tugevdamine, et tagada sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus.

Strateegias „Euroopa 2020” on määrav osa riigihangetel, mis on üheks turupõhiseks 
vahendiks, mida tuleks kasutada strateegia eesmärkide saavutamiseks, parandades 
ärikeskkonda ja innovatsiooni toetavaid tingimusi ettevõtjate jaoks ning soodustades 
keskkonnahoidlike riigihangete senisest ulatuslikumat rakendamist, toetades üleminekut 
ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega majandusele. Strateegias „Euroopa 2020” rõhutatakse 
ka, et riigihankepoliitika peab tagama vahendite kõige tõhusama kasutuse ja hanketurud 
peavad olema avatud kogu ELi piires.

Riigihangetel on oluline mõju Euroopa Liidu üldistele majandustulemustele. Euroopa avaliku 
sektori hankijad kulutavad ligikaudu 18 % SKPst asjadele, ehitustöödele ja teenustele. Ostude 
mahtu arvestades võib riigihangetel olla tööhõivet ja majanduskasvu soodustava ühtse turu 
saavutamisel oluline osa.

Koos avaliku sektori hankijate hankeid käsitleva uue kavandatava direktiiviga asendatakse 
ettepanekuga direktiivid 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ kui Euroopa Liidu riigihangete 
õigusraamistiku põhielemendid. Direktiivi täiendatakse kõnealuse õigusraamistiku 
elementidega: direktiiviga 2009/81/EÜ sätestatakse nii kaitsevarustuse kui ka tundliku 
julgeolekuvarustuse hangete konkreetsed eeskirjad; direktiiviga 92/13/EMÜ kehtestatakse 
riiklike läbivaatamismenetluste ühised standardid, et tagada kiired ja tõhusad 
heastamisvõimalused kõikides ELi riikides, kui pakkujad leiavad, et lepingud ei ole sõlmitud 
õiglaselt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil 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 

(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 
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avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate 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.

avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate 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 võimaldada 
avalik-õiguslikel hankijatel paremini ära 
kasutada riigihanget säästva arengu ja 
muude ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks ja suurendada nõnda avaliku 
sektori kulutuste kulutõhusust, tagades 
parima võimaliku kulude ja tulude suhte, 
vähendades ühteviisi nii riigiasutuste kui 
ka ettevõtjate kulusid ja hõlbustades 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate osalemist riigihankemenetluses 
ning võimaldades hankijatel paremini ära 
kasutada riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
lihtsustada ELi eeskirju, eelkõige seoses 
sellega, kuidas lülitada säästlikkuse 
eesmärgid riigihangetesse, ja vaja on 
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 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
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määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori
hankijad saavad kaasa aidata
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima 
keskkonnakaitse nõudeid ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi põhimõtted, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist ning kogu tarneahela ulatuses 
tervise- ja avaliku turvalisuse kaitset ning 
vastavust sotsiaalsetele standarditele ning 
ELi ja riiklikule tööõigusele. Käesolevas 
direktiivis selgitatakse, kuidas avaliku 
sektori hankijad aitavad kaasa
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ja kasutavad neile antud 
kaalutlusõigust, et valida tehnilised 
kirjeldused ja pakkumuse hindamise 
kriteeriumid, mille abil on kõige 
tõenäosem saavutada sotsiaalselt 
jätkusuutlik riigihange, kindlustades 
samal ajal vajaliku seotuse lepingu 
reguleerimisesemega ja tagades kulutuste 
parima tasuvuse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lisaks on asjakohane jätta välja 
postiteenuste ja muude teenuste 
osutamiseks korraldatavad hanked, sest 
kõnealune sektor on olnud pidevalt sellise 
konkurentsisurve all, et liidu hanke-
eeskirjadega kehtestatavat 
hankedistsipliini ei ole enam vaja.

Selgitus

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
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followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994), 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”). Selles
riigihankelepingute mitmepoolses
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
raamistikus, mis tagaks liidu ja 
kolmandate riikide ettevõtjatele võrdsed 
võimalused konkureerida võrdsetel 
tingimustel Euroopa Liidu ja kolmandate 
riikide turgudel, tuleks hõlbustada 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKEde) osalust ning edendada tööhõivet 
ja innovatsiooni Euroopa Liidus. 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.



AD\911382ET.doc 7/23 PE486.035v02-00

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liit vajab tulemuslikku vahendit, et 
ühelt poolt edendada vastastikkuse 
põhimõtte järgimist ja tasakaalu nende 
kolmandate riikide suhtes, kes ei võimalda 
Euroopa ettevõtjatele võrdväärset 
juurdepääsu, selleks tuleks eelkõige 
kasutada komisjoni läbiviidavat olulise 
vastastikkuse hindamist, ning et teiselt 
poolt tagada kogu maailmas aus 
konkurents ja võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Pidades silmas vajadust julgustada 
liidu ettevõtjate osalemist piiriülestes 
riigihangetes, peavad liikmesriigid 
teenuste direktiivi sätted õigeaegselt ja 
asjakohaselt üle võtma ja rakendama.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid 
tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
elektrooniliste vahendite kasutamisel 

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid 
tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega, kulusid ja vahendeid
säästa. Seetõttu tuleks elektrooniliste 
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lühendada miinimumtähtaegu, ent 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Peale selle 
võivad asjakohaste funktsioonidega 
elektroonilised teabe- ja sidevahendid 
aidata avaliku sektori hankijatel hoida ära, 
avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

vahendite kasutamisel lühendada 
miinimumtähtaegu, ent tingimusel, et need 
vahendid on kooskõlas teabeedastuse jaoks 
liidu tasandil ettenähtud konkreetse viisiga. 
Peale selle võivad asjakohaste 
funktsioonidega elektroonilised teabe- ja 
sidevahendid aidata avaliku sektori 
hankijatel hoida ära, avastada ja parandada 
hankemenetluse käigus ilmnevaid vigu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 7a) Ergutatakse elektrooniliste hangete 
kasutamist tagamaks, et vähemalt 50% 
riigihanketehingutest nii ELi 
institutsioonides kui ka liikmesriikides 
toimuks elektrooniliselt, mis on kooskõlas 
liikmesriikide valitsuste 2005. aastal 
Manchesteris peetud e-valitsemist 
käsitleval ministrite konverentsil seatud 
eesmärgiga. Tulevikus saab 
elektroonilistest hangetest, mis aitavad 
kulusid vähendada ja hankemenetlusi 
kättesaadavamaks muuta, peamine 
menetlus. Tuleb säilitada avatud 
standardid ja tehnoloogiline neutraalsus, 
et tagada eri süsteemide 
koostalitlusvõime, vältida pakkujaga 
seotust ning tagada liikmesriikides juba 
kasutatavate erinevate elektrooniliste 
riigihangete platvormide tegelik 
koostalitlus.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid. Seepärast tuleks esimese 
sammuna teha elektrooniliste sidevahendite 
kasutamine kesksete hankijate jaoks 
kohustuslikuks ning soodustada ka tavade 
ühtlustamist kogu liidus. Seejärel tuleks 
kaheaastase üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

(33) Kesksete hangete toetamiseks sobivad 
eriti hästi elektroonilised sidevahendid, 
kuna need pakuvad võimaluse andmete 
taaskasutamiseks ja automaatseks 
töötlemiseks, minimeerides seega teabe- ja 
tehingukulusid ning tagades läbipaistvuse. 
Seepärast tuleks esimese sammuna teha 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kesksete hankijate jaoks kohustuslikuks 
ning soodustada ka tavade ühtlustamist 
kogu liidus. Seejärel tuleks kaheaastase 
üleminekuperioodi järel muuta 
elektrooniliste sidevahendite kasutamine 
kohustuslikuks kõigi hankemenetluste 
puhul.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Et soodustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) osalemist 
hanketurul, tuleb sõnaselgelt ette näha, et 
lepinguid on võimalik jaotada kas 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Osadeks jaotatud lepingute puhul võivad 
võrgustiku sektori hankijad näiteks 
konkurentsi säilitamiseks või tarnekindluse 
tagamiseks piirata osade arvu, mille kohta 
üks ettevõtja võib pakkumuse esitada; 
samuti võivad nad piirata osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida.

(38) Et soodustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) osalemist 
hanketurul, tuleb kohaldada põhimõtet 
„kõigepealt mõtle väikestele” ning 
liikmesriigid peaksid täielikult rakendama 
parimate tavade juhendi, millega 
lihtsustatakse VKEde juurdepääsu 
riigihankelepingutele. Lisaks tuleb 
sõnaselgelt ette näha, et lepinguid on 
võimalik jaotada kas ühesugusteks või 
erinevateks osadeks. Osadeks jaotatud 
lepingute puhul võivad võrgustiku sektori 
hankijad näiteks konkurentsi säilitamiseks 
või tarnekindluse tagamiseks piirata osade 
arvu, mille kohta üks ettevõtja võib 
pakkumuse esitada; samuti võivad nad 
piirata osade arvu, mille suhtes võib ühe 
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pakkujaga lepingu sõlmida.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, samas tagades, et
võrgustiku sektori hankijad nõuavad 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
mis optimaalselt sobivad nende 
vajadustega ja sisaldavad tegureid, mis on 
seotud sotsiaalselt jätkusuutlike 
tootmisprotsesside kriteeriumidega. Sellest 
tulenevalt peaks võrgustiku sektori 
hankijad pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutama kas 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust” 
või „madalaimat maksumust”, arvestades 
et viimasel juhul peaksid nad lähtuma
piisavatest kvaliteedistandarditest, 
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel. 
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi suuri erinevusi, ei oleks 

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

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Selgitus

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Vastastikkuse põhimõte

WTO riigihankelepingu praktiline 
rakendamine liidu riigihangete 
õigusraamistikus põhineb eelneval 
hindamisel, kas vastastikkuse põhimõtet 
kohaldatakse nõuetekohaselt, et avada 
turg liidu ja lepinguosaliste kolmandate 
riikide vahel. Vastastikkuse põhimõtte 
hindamise nõue kehtib ka nende 
kolmandate riikide suhtes, kes ei ole WTO 
riigihankelepinguga ühinenud, kuid kellel 
on juurdepääs riigihangete turule.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad kohtlevad 
ettevõtjaid võrdselt ja 
mittediskrimineerivalt ning tegutsevad 
läbipaistvalt ja proportsionaalselt.

Võrgustiku sektori hankijad kohtlevad 
ettevõtjaid võrdselt ja 
mittediskrimineerivalt ning tegutsevad 
läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
võrgustiku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teise lõiguga 
ette nähtud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad nad määrata tähtaja, mis on 
vähemalt 25 päeva alates hanketeate 
saatmise kuupäevast.

Kiireloomulisus võib viia tähtaja 
lühendamiseni ainult juhul, kui seda ei 
ole põhjustanud võrgustiku sektori 
hankijad ise.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Võrgustiku sektori hankija võib 
lühendada lõike 1 teise lõigu kohast 
pakkumuste laekumise tähtaega kolme 
päeva võrra, kui ta nõustub, et pakkumusi 
võib esitada elektrooniliste vahendite abil 
artikli 33 lõigete 3–5 kohaselt.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Väljapakutud 4-aastane periood on liiga lühike ning vähendab mõju ja võimalikku rahalist 
kokkuhoidu, mida on võimalik saavutada pikaajalise raamlepingu puhul, mille alusel tarnijad 
teevad üldiselt paremaid pakkumisi. Nende meetmete peamiseks põhjuseks on soov 
maksimeerida võrgustiku sektori hankijate hankekulude kulutõhusust. Kavandatav ajaline 
piirang on selle eesmärgiga vastuolus, sest pikemaks perioodiks sõlmitavate lepingute puhul 
on võimalik saada odavamat hinda.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tehnilised kirjeldused võivad 
vajaduse korral hõlmata ka nõudeid 
seoses järgnevaga:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1a – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) olelusringi näitajad;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate struktuur, kvalifikatsioon ja 
kogemused.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kirjeldades sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse 
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

Võrgustiku sektori hankijad peavad
arvesse võtma pakkuja esitatud 
alternatiivseid lahendusi, mis vastavad 
võrgustiku sektori hankijate 
kindlaksmääratud miinimumnõuetele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära 
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed 
nõuded nende esitamise kohta. Kui 
alternatiivsete lahenduste esitamine on 
lubatud, tagavad nad ka, et pakkumuste 
hindamiseks kasutatavaid kriteeriume on 
võimalik edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate 
alternatiivsete lahenduste suhtes ja ka 
selliste nõuetele vastavate pakkumuste 
suhtes, mis ei ole alternatiivsed 
lahendused.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubanud võrgustiku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi üksnes 
seetõttu, et selle valimine tooks kaasa 

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
võrgustiku sektori hankijad alternatiivset 
lahendust tagasi üksnes seetõttu, et selle 
valimine tooks kaasa teenuste 
hankelepingu sõlmimise asjade 
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teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

Muudatusettepanek 29

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 kohustustele 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas, mis on kehtestatud liidu või 
siseriiklike seadusaktidega või 
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad kohas, kus ehitustöid 
tehakse, teenuseid osutatakse või asju 
tarnitakse, või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XI 
lisas, või ei vasta kohustustele 
intellektuaalomandi õiguse valdkonnas.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui selliseid õigusnorme ei 
kohaldata, võib menetlusest 
kõrvalejätmine põhineda ka muude 
õigusnormide rikkumisel, mida pakkuja 
suhtes kohaldatakse ja mis tagavad 
samaväärsel tasemel kaitse.

Muudatusettepanek 31
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seoses ehitustööde ja teenuste 
hankelepingutega ning asjade 
hankelepingute puhul asjade 
kohaletoomise ja paigaldamistöödega 
võivad võrgustiku sektori hankijad nõuda, 
et teatavaid kriitilisi ülesandeid teostaks 
pakkuja ise või kui pakkumuse esitab 
artikli 30 kohane ettevõtjate rühm, siis 
selle rühma liige.

välja jäetud

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja innovatiivne 
olemus;

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, energiatõhusus, kõiki 
kasutajaid arvestav projekt, 
keskkonnanäitajad ja innovatiivne olemus;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vastavus tervishoiu ja ohutuse, 
sotsiaal- ja tööõiguse eeskirjadele ja 
standarditele, mis on sätestatud liidu ja 
siseriiklikes õigusaktides ning kehtestatud 
kollektiivlepingutega, mis kehtivad kohas, 
kus ehitustöid tehakse, teenuseid 
osutatakse või asju tarnitakse;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) vastavus artiklis 81 sätestatud 
allhanke nõuetele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
ja siseriiklike sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
ning kollektiivlepingutega, mis kehtivad 
kohas, kus ehitustöid tehakse, teenuseid 
osutatakse või asju tarnitakse, või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

Muudatusettepanek 37
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pakkuja näitab hankedokumentides 
avaliku sektori hankijale oma pakkumuses 
ära lepingu kõik osad, mis ta kavatseb lasta 
teha allhankena kolmandatel isikutel, ja 
kõik allhangete väljapakutud täitjad.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
maksed alltöövõtjale seoses põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustöödega kuuluvad 
tasumisele kohe, kui

(a) avaliku sektori hankija on täitnud 
täielikult või osaliselt oma kohustused 
põhitöövõtja suhtes;
(b) avaliku sektori hankija on osutatud 
teenused, tarnitud asjad või teostatud 
ehitustööd lõpetatud kujul vastu võtnud 
või
(c) avaliku sektori hankija on kehtestanud 
põhitöövõtjale tulemusteta asjakohase 
tähtaja teabe esitamiseks punktides a ja b 
nimetatud asjaolude kohta.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus jääb
alla 10% algse lepingu maksumusest, kui 
muudatus ei muuda lepingu üldist olemust.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 a
Komisjon esitab 2013. aasta lõpuks 
aruande eri tavade kohta, mida on 
kasutatud selliste lepingute sõlmimiseks, 
mille maksumus jääb allapoole artiklis 12 
sätestatud piirmäärasid, eelkõige seni 
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teiseseks peetud teenuste puhul.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 103 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab läbi artiklis 12 sätestatud 
piirmäärade kohaldamisest tuleneva mõju 
siseturule ja esitab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 30. 
juuniks 2017.

Komisjon vaatab läbi artiklis 12 sätestatud 
piirmäärade kohaldamisest tuleneva mõju 
siseturule ja esitab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 30. 
juuniks 2015.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
sellised nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste ligipääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 
terminoloogiat, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid, tootmisprotsesse ja -
meetodeid asja või teenuse olelusringi mis 
tahes etapis ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;

(a) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
sellised nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
inimeste ligipääs) vastav projekt ja 
vastavushindamine, tõhusus- ja 
kasutusnäitajad, ohutus või mõõtmed, 
sealhulgas tootele esitatavad nõuded, mis 
puudutavad nime, mille all seda müüakse, 
terminoloogiat, sümboleid, katsetamist ja 
katsetamismeetodeid, pakendamist, 
märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;
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