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Muudatusettepanek 10
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
strateegias „Euroopa 2020”16, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused17 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta,18 et võimaldada 
avaliku sektori hankijatel paremini ära 
kasutada riigihankeid jätkusuutliku 
arengu ja muude ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks ja suurendada
nõnda avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
tagades parima kulutasuvuse ja 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses. Ka on vaja
lihtsustada ELi riigihanke norme, 
eelkõige jätkusuutlikkuse eesmärkide 
saavutamiseks rakendatava meetodi 
kohta, mis peaks olema osa 
riigihankepoliitikast, ja selgitada 
põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.
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Or. fr

Muudatusettepanek 11
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
strateegias „Euroopa 2020”16, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused17 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta,18 et võimaldada 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid säästva arengu ja teiste 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks, muutes seega avaliku sektori 
kulutused kulutuste parima tasuvuse 
tagamise teel kulutõhusamaks, ning 
hõlbustada eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses. Ka on vaja 
lihtsustada direktiive, eelkõige seoses 
sellega, kuidas kaasata jätkusuutlikkuse 
eesmärke riigihangetesse, ja selgitada 
põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
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asjakohaseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
strateegias „Euroopa 2020”16, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused17 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta,18 et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid säästva arengu ja teiste ühiste 
ühiskondlike eesmärkide toetamiseks, 
tagades maksimaalse kulutõhususe. Ka on 
vaja lihtsustada Euroopa Liidu 
riigihankereegleid, eelkõige säästvuse 
eesmärgil (mis riigihankepoliitikas seada 
tuleks) elluviidava meetodiga, ning
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
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arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte;

Or. lt

Muudatusettepanek 13
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima 
keskkonnakaitse nõuded ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõiste, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist ja kogu tarneahela ulatuses 
rahvatervise ja ohutuse tagamist ning 
tööalaste sotsiaalsete standardite ja tööd 
käsitlevate õigusaktide järgimist riiklikul 
ja ELi tasandil. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas avaliku sektori 
hankijad aitavad kaasa keskkonnakaitsele 
ja säästva arengu edendamisele ja 
kasutavad neile antud valikuvabadust 
kõige kohasemate tehniliste tingimuste ja 
kriteeriumide valimiseks sotsiaalselt 
jätkusuutlike riigihangete lepingute 
sõlmimisel, tagades samal ajal seotuse 
hanke eesmärgi ja kulutuste parima 
tasuvuse vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima 
keskkonnakaitse nõuded ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõiste, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist, ühiskonna turvalisust ning 
sotsiaalsete normide, riikide ja liidu 
tööalaste õigusaktide järgimist. 
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
võrgustiku sektori hankijad peaksid kaasa 
aitama keskkonnakaitsele ja säästva 
arengu edendamisele, võiksid tehniliste 
kirjelduste ja 
lepingukoostamiskriteeriumide valimisel 
kasutada neile sotsiaalselt jätkusuutlike 
riigihankelepingute koostamiseks antud 
diskretsiooniõigust ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Or. lt

Muudatusettepanek 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Veelgi enam on asjakohane jätta 
välja postiteenuste ja muude teenuste 
osutamiseks sõlmitavad hanked, kuna on 
korduvalt leitud, et kõnealuses sektoris on 
selline konkurentsisurve, et liidu hanke-
eeskirjadega loodavat hankedistsipliini ei 
ole enam vaja.

Or. en
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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 
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 16
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi. 
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi. 
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, ja igasugune töö-, 
keskkonna- ja tervishoiunormide 
rikkumine võib tõsiselt moonutada 
konkurentsi ja viia liidu õiguse 
aluspõhimõtete rikkumiseni. Ettevõtjatelt 
tuleks seepärast nõuda ausõnaga kinnitust 
selle kohta, et nad ei tegele sellise 
ebaseadusliku tegevusega, ning kui see 
kinnitus osutub valeks, tuleb nad 
menetlusest kõrvale jätta.

Or. lt

Muudatusettepanek 18
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994),25 kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). WTO 
riigihankelepingu eesmärk on luua
riigihankelepingute mitmepoolne
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
raamistik, et liberaliseerida ja laiendada 
maailmakaubandust. WTO 
riigihankelepinguga ning samuti teiste 

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994),25 kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). Nimetatud 
riigihankelepingute mitmepoolsete 
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
raamistikus peaksid liikmesriigid 
pingutama ELi ja kolmandate riikide 
ettevõtjate vahelise võrdsuse 
tugevdamiseks siseturul eesmärgiga 
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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.

lihtsustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKE) kaasatust 
ning stimuleerida tööhõivet ja arengut 
ELis. WTO riigihankelepinguga ning 
samuti teiste asjakohaste liidu jaoks 
kohustuslike rahvusvaheliste 
kokkulepetega hõlmatud lepingute puhul 
täidavad avaliku sektori hankijad erinevate 
kõnealuste kokkulepetega kehtestatud
kohustusi, kohaldades käesolevat direktiivi 
kokkulepetega ühinenud kolmandate 
riikide ettevõtjate suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
(1986–1994),25 kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). WTO riigihankelepingu 
eesmärk on luua riigihankelepingute 
mitmepoolne tasakaalustatud õiguste ja 
kohustuste raamistik, mis tagaks liidu ja 
kolmandate riikide ettevõtjatele võrdsed 
võimalused konkureerida Euroopa Liidu 
ja kolmandate riikide turul samadel 
tingimustel, 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 
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suhtes. sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

Or. lt

Muudatusettepanek 20
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Euroopa Liidus tuleks vastu võtta 
tõhus meede, millega julgustataks ühelt 
poolt pidama kinni vastastikkuse 
põhimõttest suhetes kolmandate riikidega, 
kes ei loo Euroopa Liidu ettevõtjatele 
võrdväärset ligipääsu, alustades 
vastastikkuse põhimõtte järgimise 
hindamisest komisjoni poolt, ning teiselt 
poolt tagataks aus konkurents ja võrdsed 
võimalused.

Or. lt

Muudatusettepanek 21
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Võttes arvesse vajadust julgustada 
Euroopa Liidu ettevõtjate osalemist 
rahvusvahelistes riigihangetes, peavad 
liikmesriigid teenuste direktiivi sätted 
õigesti ja õigel ajal üle võtma ja 
rakendama.

Or. lt
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Muudatusettepanek 22
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24
Fiona Hall

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, peaksid liikmesriigid täielikult 
kohaldama dokumenti „Parimate tavade 
juhend, 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 pakkujaga lepingu 
sõlmida.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
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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.

tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, tagades, et
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
milles kajastuvad sotsiaalselt 
jätkusuutlike tootmisprotsesside 
kriteeriumidega seotud tegurid. 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.

Or. lt

Muudatusettepanek 26
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(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 
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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.

kriteeriumina kasutada kas „kulutuste 
parima tasuvusega pakkumust” või 
„madalaimaid olelusringi kulusid”, 
arvestades et viimasel juhul on neil 
vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 29
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 30
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest või 
ressursside ja kasutatavate energiaallikate 
jaotuse loomisest ning energia- ja 
ressursitõhususe suurendamisest kõigis 
tsükli etappides kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni konkreetses seoses 
sotsiaalsete ja töötingimustega ja 
keskkonnakaitsega jätkusuutlikkusealaste 
põhimõtete alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Henri Weber



AM\904739ET.doc 19/45 PE491.185v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) reovee kogumise, ärajuhtimise ja 
puhastamise haldamine;

Or. it

Muudatusettepanek 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

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. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Muudatusettepanek 35
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
12 a. Riikliku sektori hankijad on 
kohustatud selliste hangete tegemisel, mis 
oma maksumuse tõttu ei kuulu käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse, järgima 
võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise 
ja läbipaistvuse põhimõtteid.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Vastastikkuse põhimõte

WTO riigihankelepingu otsene 
rakendamine liidu riigihangete 
õigusraamistikus eeldab vastastikkuse 
põhimõtte õigele kohaldamisele eelnevat 
hindamist liidu riigihangete avamisel 
kokkulepetega ühinenud kolmandatele 
riikidele. Vastastikkuse põhimõtte 
hindamise nõue kehtib ka nende 
kolmandate riikide suhtes, kes ei ole WTO 
riigihankelepinguga ühinenud, kuid kellel 
on juurdepääs riigihangetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest teenuste kogukäibest on 
saadud teenuste osutamisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

(a) teenuste hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80% selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjakohaste teenuste käibest
on saadud teenuste osutamisest temaga 
seotud ettevõtjatele;

Or. cs

Selgitus

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
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zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Muudatusettepanek 38
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjade kogukäibest on saadud 
selliste asjade tarnimisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

(b) asjade hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80% selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjade asjakohasest käibest on 
saadud selliste asjade tarnimisest temaga 
seotud ettevõtjatele;

Or. cs

Selgitus

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Muudatusettepanek 39
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest ehitustööde kogukäibest on 
saadud ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

(c) ehitustööde hankelepingute suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80% selle 
sidusettevõtja eelneva kolme aasta 
keskmisest asjakohaste ehitustööde 
käibest on saadud ehitustööde teostamisest 
temaga seotud ettevõtjatele.

Or. cs

Selgitus

Juhul kui saavutatud käivet arvestataks tarnete, teenuste või ehitustööde kogukäibe 
(üldkäibe), mitte aga asjakohaste, konkreetse riigihanke objektiks olevate tarnete, teenuste ja 
ehitustööde käibe alusel, mille hanke taotlejale kirjutab ette sektori tellija, võib see viia 
olukorrani, kus vajalik käive saavutatakse lihtsalt mitmesuguste tellimuste alusel, mis ei ole 
kuidagi seotud taotletava riigihankega.

Muudatusettepanek 40
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – esimene lõik

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.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
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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.

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.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Werner Langen

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.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Väljapakutud 4-aastane periood on liiga lühike ning vähendab efektiivsust ja pikaajalisest 
raamlepingust tulenevat võimalikku rahalist kokkuhoidu, mille alusel pakutakse praegu 
tarnijatele paremaid tingimusi. Nende reeglite muutmise vajaduse peamiseks põhjuseks on 
püüdlus rahaliste vahendite võimalikult efektiivsema jaotamise poole hangete andmisel. 
Kavandatav ajaline piirang on selle eesmärgiga vastuolus, sest pikemaks perioodiks 
sõlmitavate lepingute puhul saavutatakse hinna poolest soodsamad tingimused. 

Muudatusettepanek 44
Zigmantas Balčytis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib tehniline kirjeldus 
hõlmata ka nõudeid, mis on seotud:

Or. lt

Muudatusettepanek 45
Zigmantas Balčytis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegevusnäitajatega, sealhulgas 
sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessiga seotud keskkonnamõju 
ja kliimanäitajad;

Or. lt

Muudatusettepanek 46
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) olelusringi näitajatega;

Or. lt

Muudatusettepanek 47
Zigmantas Balčytis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessiga;

Or. lt

Muudatusettepanek 48
Zigmantas Balčytis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) personali, kelle ülesanne on vastavat 
lepingut täita, struktuuri, kvalifikatsiooni 
ja kogemusega.

Or. lt

Muudatusettepanek 49
Henri Weber

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

c a) sotsiaalselt jätkusuutliku 
toomisprotsessiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 51
Werner Langen

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

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.

Or. de
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Muudatusettepanek 52
Werner Langen

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 53
Werner Langen

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 
teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

162. 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 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.
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Or. de

Muudatusettepanek 54
Henri Weber

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 
riikliku seadusandlusega või 
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas, või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
sätetega, mis on loetletud XI lisas, või 
kohustustega intellektuaalomandi õiguse 
valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr



PE491.185v01-00 30/45 AM\904739ET.doc

ET

Muudatusettepanek 56
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise eeskirjad ja 
kriteeriumid hõlmavad nõudeid ettevõtja 
majandus- ja finantssuutlikkusele või 
tehnilisele ja ametialasele suutlikkusele, 
võib ettevõtja vajaduse korral toetuda teiste 
üksuste suutlikkusele, milline ka poleks 
tema ja nende üksuste vaheline juriidiline 
seos. Sel juhul tõendab ettevõtja võrgustiku 
sektori hankijale, et need vahendid on tema 
käsutuses kogu kvalifitseerimissüsteemi 
kehtivusaja jooksul, esitades näiteks 
kõnealuste üksuste võetud sellekohase 
kohustuse. Seoses majandus- ja 
finantsseisundiga võivad võrgustiku 
sektori hankijad nõuda, et ettevõtja ja 
kõnealused üksused vastutaksid ühiselt 
lepingu täitmise eest.

Kui kvalifitseerimissüsteemi alusel 
kvalifitseerimist taotlevate ettevõtjate 
kõrvalejätmise ja väljavalimise eeskirjad ja 
kriteeriumid hõlmavad nõudeid ettevõtja 
majandus- ja finantssuutlikkusele või 
tehnilisele ja ametialasele suutlikkusele, 
võib ettevõtja vajaduse korral toetuda teiste 
üksuste suutlikkusele, milline ka poleks 
tema ja nende üksuste vaheline juriidiline 
seos. Sel juhul tõendab ettevõtja võrgustiku 
sektori hankijale, et need vahendid on tema 
käsutuses kogu kvalifitseerimissüsteemi 
kehtivusaja jooksul, esitades näiteks 
kõnealuste üksuste võetud sellekohase 
kohustuse.

Or. de

Muudatusettepanek 57
Werner Langen

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 

välja jäetud
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pakkuja ise või kui pakkumuse esitab 
artikli 30 kohane ettevõtjate rühm, siis 
selle rühma liige.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvaliteeditagamis- ja 
keskkonnajuhtimisstandardid

Kvaliteeditagamis-, keskkonnajuhtimis- ja
sotsiaalstandardid

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Avaliku sektori hankijad võivad 
nõuda sõltumatute asutuste koostatud 
sertifikaate selle kohta, et ettevõtja või 
tema alltöövõtja täidab tervishoiu- ja 
ohutuseeskirju ja -standardeid ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna seadusi, 
mille määravad kindlaks liidu ning 
siseriiklik õigus ja kollektiivlepingud, mis 
kehtivad koha suhtes, kus ehitustöid 
teostatakse, teenuseid osutatakse või asju 
tarnitakse.

Or. fr



PE491.185v01-00 32/45 AM\904739ET.doc

ET

Muudatusettepanek 60
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; (a) kulutuste parima tasuvusega
pakkumus;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. (b) madalaimad olelusringi kulud.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(Tõlkija märkus: COM-tekstis puudub tekstiosa „näiteks olelusringi kulude arvestamisel 
põhinevat lähenemisviisi”.)

Or. en

Selgitus

Välja jäetud artikli 76 lõike 1 esimese lõigu punktide a ja b muutmise alusel.

Muudatusettepanek 64
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kulude hindamisel tuleb kasutada 
kulutõhususe põhimõtet, näiteks 
olelusringi kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, artiklis 77 sätestatud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
kulutuste parima tasuvusega pakkumus 
lõike 1 punkti a tähenduses tehakse 
kindlaks asjaomase hankelepingu esemega 
seotud kriteeriumide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
lõike 1 punktis b osutatud olelusringi 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 67
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 68
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) olelusringi protsess ja olelusringi 
tunnusjooned;

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lepingu mõju säästvale arengule, 
kaasa arvatud olelusringi mis tahes 
etapile. Sellist mõju ei ole vaja rahas 
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kindlaks määrata, tingimusel et kasutatud 
kriteeriumid on kooskõlas artikliga 4. 
Käsitletavate küsimuste hulka võivad 
kuuluda:
a) ettevõtja sotsiaalse vastutuse (ESV) 
teostamine hankija poolt;
b) CO2-heite vähendamine toote kogu 
olelusringi kestel.

Or. en

Selgitus

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Muudatusettepanek 71
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta võrgustiku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust. Kulutuste 
parima tasuvusega pakkumuse esitanud 
pakkuja kindlakstegemiseks kasutatakse 
järgmisi pakkumuste hindamise 
kriteeriume, mis:

a) on seotud reguleerimisesemega;
b) võimaldavad tõhusat konkurentsi; ja
c) võimaldavad nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida;
Võrgustiku sektori hankijad kontrollivad 
tegelikkuses pakkujate esitatud teabe ja 
tõendite alusel, kas pakkumused vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kooskõla selliste tervishoiu- ja 
ohutuseeskirjade ja -standarditega ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna 
seadustega, mis on kehtestatud liidu ning 
siseriikliku õiguse ja 
kollektiivlepingutega, mis kehtivad koha 
suhtes, kus ehitustöid teostatakse, 
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teenuseid osutatakse või asju tarnitakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) kooskõla artiklis 81 kehtestatud 
allhanketingimustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 76
Henri Weber

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. Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides, et pakkuja näitaks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab,

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
maksed alltöövõtjale põhitöövõtjale 
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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.

osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest kuuluvad 
tasumisele kohe, kui

(a) avaliku sektori hankija on osutanud 
põhitöövõtjale oma teenuse täielikult või 
osaliselt;
(b) avaliku sektori hankija on võtnud 
osutatud teenused, tarnitavad asjad või 
teostatavad ehitustööd täielikult 
teostatutena vastu või
(c) alltöövõtja on seadnud põhitöövõtjale 
tulemusteta asjakohase tähtaja teabe 
esitamiseks punktides a ja b nimetatud 
asjaolude kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 79
Henri Weber

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 
maksumust järjestikuste muudatuste 
kumulatiivse maksumuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus jääb 
alla 25% algse lepingu maksumusest, kui 
muudatus ei muuda lepingu üldist olemust.

Kui lepingu objekt muutub lepingu 
kehtimise ajal:
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– märkimisväärse uuenduse või tehnilise 
arengu tõttu;
– või tehniliste kasutus- või 
hooldusraskuste tõttu, mis nõuavad 
esialgset lepingut täitva ettevõtja või 
teenusepakkuja sekkumist;
– või kui osutub vajalikuks kasutada 
ettenägematuid täiendavaid ehitustöid või 
teenuste ja asjade lisapakkumisi, mida ei 
saa tehnilisel või majanduslikul põhjusel 
põhilepingust eraldada ilma võrgustiku 
sektori hankijale tõsist kahju tekitamata, 
ei käsitata muudatust lõike 1 kohaselt 
olulisena.
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse kõnealust maksumust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
maksumuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 25% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. cs

Selgitus

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
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veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Muudatusettepanek 81
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 a
Keskkonnahoidlik riigihange

1. Kõige energiatõhusamate 
kontoriseadmete kasutamise 
edendamiseks rakendavad võrgustiku 
sektori hankijad, ilma et see piiraks liidu 
ja liikmesriikide õigust, kontoriseadmete 
hankimisel energiatõhususe nõudeid, mis 
on sama ranged kui Energy Stari ühised 
spetsifikatsioonid, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta määruses (EÜ) nr 
106/2008.
2. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
sõlmivad käesoleva direktiiviga hõlmatud 
riigihankelepinguid, peaksid hankima 
ainult tooteid, mis on energiamärgistuse 
direktiivi (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 
2010/30/EL) kindlate rakendusaktide 
alusel liigitatud kõrgeimate 
tõhususnäitajatega toodete hulka.
3. Juhul kui võrgustiku sektori hankijad 
valivad tooted, millel on madalam 
tõhususnäitaja kui see, mis on sätestatud 
lõigetes 1 ja 2, tuleb seda valikut seoses 
lepingu kogu olelusringi kuludega eraldi 
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põhjendada.
4. Kui võrgustiku sektori hankijad 
hangivad tooteid, süsteeme, teenuseid ja 
ehitisi, peavad liikmesriigid artiklis 77 
osutatud kogu olelusringi kulude 
analüüsi alusel tagama, et nad hangivad 
kõrgete energiatõhususe näitajatega 
tooteid, süsteeme, teenuseid ja ehitisi. 
Ilma et see piiraks energiatõhususe 
direktiivi artikli 5 kohaldamist, tuleb 
toodete, süsteemide, teenuste või ehitiste 
kogumi või rühma hankimisel või 
rentimisel anda esmatähtsus mitte üksiku 
hanke energiatõhususele, vaid üldisele 
energiatõhususele, võttes arvesse tehnilist 
sobivust ja kavandatavat kasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 83
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 84
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 a
Komisjon esitab 2013. aasta lõpuks 
aruande artiklis 12 sätestatud 
piirmääradest allapoole jäävate hangete 
erineva haldamise kohta, eelkõige seni 
teiseste teenuste puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 85
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 103 – esimene lõik

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.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a
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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;

Or. de


