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Muudatusettepanek 26
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.
See nõuab liikmesriikidelt suurt 
paindlikkust, et edendada tõhusaid ja 
sobivaid lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
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asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus, avalikkus ja 
läbipaistvus. Teatavat maksumust ületavate 
riigihankelepingute puhul oleks siiski vaja 
riiklikke hankemenetlusi kooskõlastavaid 
sätteid, mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud, 
tagades alati avaliku sektori raha tõhusa 
kasutamise.

Or. es

Muudatusettepanek 28
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus. Teatavat 
maksumust ületavate riigihankelepingute 
puhul oleks siiski vaja riiklikke 
hankemenetlusi kooskõlastavaid sätteid, 
mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu sätete alusel ning 
järgides eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus, läbipaistvus ja
avalikkus. Teatavat maksumust ületavate 
riigihankelepingute puhul oleks siiski vaja 
riiklikke hankemenetlusi kooskõlastavaid 
sätteid, mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 
avaliku sektori hankijatel paremini ära 
kasutada riigihankeid säästva arengu ja 
muude oluliste ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks, et suurendada
niiviisi avaliku sektori kulutuste tõhusust,
tagades parima kulutasuvuse ning
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist
riigihangetes. Samuti tuleb lihtsustada ELi 
riigihanke-eeskirju, eelkõige säästvuse 
eesmärgil (mis riigihankepoliitikas seada 
tuleks) kasutatava meetodi osas, ja
selgitada põhimõisteid, et suurendada 
õiguskindlust ning võtta arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktika 
teatavaid asjakohaseid aspekte.

Or. fr
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Muudatusettepanek 30
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 suurendada
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-
eeskirjad, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
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 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid säästva arengu ja teiste 
ühiste pikaajaliste 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 
asjakohaseid aspekte.

Or. en
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Selgitus

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Muudatusettepanek 31
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt
säästva arengu ja muude ühiste 
ühiskondlike eesmärkide toetamiseks, 
tagades seega parima võimaliku tulemuse 
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ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

kulude ja tulude suhte osas. Samuti tuleb
lihtsustada ELi riigihanke-eeskirju, 
eelkõige säästvuse eesmärkide (mis tuleks 
lisada riigihankepoliitikasse) 
saavutamiseks kasutatava meetodi osas, ja
selgitada põhimõisteid, et suurendada 
õiguskindlust ning võtta arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktika 
teatavaid asjakohaseid aspekte.

Or. lt

Muudatusettepanek 32
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, nimelt 
lihtsustades menetlusi, millega 
vähendatakse kulusid nii riigiasutuste kui 
ka ettevõtete jaoks, hõlbustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
riigihangetes osalemist ning võimaldades 
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toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

hankijatel kasutada riigihankeid 
tulemuslikumalt ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Samuti tuleb 
selgitada põhimõisteid, et suurendada 
õiguskindlust ning võtta arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktika 
teatavaid asjakohaseid aspekte.

Or. en

Selgitus

Peamine takistus edukaks pakkumiseks on kõrge hind, mida põhjustab praegune 
administratiivselt raske kord ning seetõttu peaks käesoleva läbivaatamise esmane eesmärk 
olema selle korra lihtsustamine, mis võimaldaks eelkõige VKEdel riigihangetest osa võtta.

Muudatusettepanek 33
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse
määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
avaliku 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 määratlemisel ja 
rakendamisel võtma arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõistet, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist ning kogu tarneahela ulatuses 
rahvatervise- ja ohutuseeskirjade, 
sotsiaalsete standardite ning ELi ja 
riikliku tööõiguse järgimist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
avaliku sektori hankijad aitavad kaasa 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning kasutavad tehniliste 
kirjelduste ja hindamiskriteeriumide 
puhul neile antud volitusi, et valida 
sellised tehnilised kirjeldused ja 
hindamiskriteeriumid, mis tagavad kõige 
tõenäolisemalt sotsiaalselt jätkusuutliku 
riigihanke ja kindlustavad samas 
lepingutega seotud kulutuste parima 
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tasuvuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
avaliku sektori hankijad saavad kaasa 
aidata keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 9, 10 ja 11 sätestatud 
nõuetega peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid ja 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessi 
kontseptsiooni, eelkõige pidades silmas 
säästva arengu edendamist ning 
rahvatervise ja ohutuse ning 
liikmesriikide ja liidu sotsiaalsete 
standardite ja tööõiguse järgimise 
tagamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas avaliku sektori 
hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse ning kuidas nad saavad kasutada 
neile määratud kaalutlusõigust 
kehtestamaks tehnilisi kirjeldusi ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumeid 
sotsiaalselt jätkusuutliku riigihanke 
huvides.

Or. lt

Muudatusettepanek 35
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5



AM\904833ET.doc 11/134 PE491.205v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
avaliku sektori hankijad saavad kaasa 
aidata keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada 
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
avaliku sektori hankijad saavad kaasa 
aidata keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning tagada sellega
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Hangitavaid asju, teenuseid ja 
ehitustöid määratlevate tehniliste 
kirjelduste valimiseks on avaliku sektori 
hankijatel ulatuslik kaalutlusõigus. Peale 
selle on neil ulatuslik kaalutlusõigus 
kasutada avaliku sektori hankija 
eesmärkide saavutamiseks nii tehnilisi 
kirjeldusi kui ka hindamiskriteeriume, sh 
kirjeldusi ja kriteeriume, mille eesmärk 
on tagada säästvam riigihange. Tehnilised 
kirjeldused ja hindamiskriteeriumid, sh 
säästvuseesmärkidega seotud kirjeldused 
ja kriteeriumid, peavad olema seotud 
hankelepingu esemega. Tingimusel, et 
seos lepingu esemega on olemas, ei ole 
käesoleva direktiivi eesmärk piirata seda, 
mis liiki küsimusi avaliku sektori hankija 
tehniliste kirjelduste või 
hindamiskriteeriumide abil lahendab.
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Or. en

Selgitus

Hangitavaid asju, teenuseid ja ehitustöid määratlevate tehniliste kirjelduste ja kriteeriumite 
valimiseks peaks avaliku sektori hankijatel olema ulatuslik kaalutlusõigus. Selleks saaks luua 
tehnilised kirjeldused ja hindamiskriteeriumid, mis kajastaksid avaliku sektori hankija säästva 
arengu eesmärke, samuti tema hanke funktsionaalseid eesmärke. Säästvuseesmärkide ulatus 
ja iseloom, mida saab kajastada tehnilistes kirjeldustes ja hindamiskriteeriumides, peavad 
olema piiratud hankelepingu esemega.

Muudatusettepanek 37
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada ebakorrektselt 
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.

(7) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada ebakorrektselt 
otsustamisprotsessi või sõlmida teiste 
taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, samuti tegevus, 
millega rikutakse töö-, keskkonna- ja 
rahvatervise standardeid, võib tõsiselt 
moonutada konkurentsi ning 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 38
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada ebakorrektselt
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.

(7) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks ning tegevus,
millega rikutakse tööõiguse, keskkonna-
või rahvatervise alaseid õigusakte, 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, tuleks
nad menetlusest kõrvale jätta.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Pidades silmas vajadust edendada 
liidus ettevõtjate osalemist piiriülestes 
riigihankemenetlustes, peavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt ja 
punktuaalselt võtma üle teenuste direktiivi 
sätted ning neid nõuetekohaselt ja 
punktuaalselt kohaldama.

Or. lt

Muudatusettepanek 40
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 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 riigihankeleping
(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 suhtes siduvate 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad avaliku sektori 
hankijad kõnealuste kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

(8) 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 riigihankeleping
(edaspidi „WTO riigihankeleping”). WTO 
riigihankelepingu eesmärk on luua 
riigihankelepingute mitmepoolne 
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
raamistik, mis võimaldab ELi ja 
kolmandate riikide ettevõtjatele võrdset 
mõlemapoolset turulepääsu ning võrdseid 
konkurentsitingimusi, et liberaliseerida ja 
laiendada maailmakaubandust. WTO 
riigihankelepinguga ning samuti teiste 
asjakohaste, liidu suhtes siduvate 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad avaliku sektori
hankijad kõnealuste kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

Or. lt

Muudatusettepanek 41
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 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

(8) 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
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(1986–1994), kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeleping
(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 suhtes siduvate 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad avaliku sektori 
hankijad kõnealuste kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

(1986–1994), kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeleping
(edaspidi „WTO riigihankeleping”).

Nimetatud riigihankelepingute 
mitmepoolses tasakaalustatud õiguste ja 
kohustuste raamistikus peaksid 
liikmesriigid tegema kõik selleks, et 
tagada ELi ja kolmandate riikide 
ettevõtete võrdne kohtlemine siseturul, et 
lihtsustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKE) kaasatust 
ning ergutada tööhõivet ja innovatsiooni 
liidus.
WTO riigihankelepinguga ning samuti 
teiste asjakohaste, liidu suhtes siduvate 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad avaliku sektori 
hankijad kõnealuste kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liit vajab tulemuslikku vahendit, et 
ühest küljest edendada vastastikkuse 
põhimõtte järgimist nende kolmandate 
riikide suhtes, kes ei võimalda Euroopa 
ettevõtjatele võrdväärset juurdepääsu, 
eelkõige komisjoni teostatava olulise 
vastastikkuse hindamisega, ning teisest 
küljest tagada aus konkurents ja võrdsed 
võimalused.

Or. lt

Muudatusettepanek 43
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Peale selle vajab liit tõhusat 
vahendit, et edendada ühest küljest 
vastastikkuse ja võrdsuse põhimõtte 
järgimist nende kolmandate riikide 
suhtes, kes ei võimalda Euroopa Liidu 
ettevõtjatele võrdväärset juurdepääsu, 
eelkõige komisjoni teostatava olulise 
vastastikkuse hindamisega, ja teisest 
küljest tagada kogu maailmas aus 
konkurents ja võrdsed võimalused.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) On asjakohane jätta välja posti 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

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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Muudatusettepanek 45
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
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tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.
Üldiselt tuleks arvesse võtta üksikisikute 
vajadusi ja valikuid kaupade ja teenuste 
ostmisel, mis on mõeldud nende 
kasutamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 46
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta.
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid.
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes 
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär
400 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta.
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid.
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
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ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Riigihanke eeskirju raske ja kulukas hallata, mistõttu nende lihtsustamine on ülimalt tähtis. 
Üks oluline lihtsustamise viis on rakendada tarne- ja teenuslepingute ning sotsiaalteenuste 
lepingute jaoks sama läve, hoides samas nende menetlusnormid eraldi. See tähendab läve 
tõstmist tarne ja teenuste jaoks, mis soodustab majandusliku suurusega lepinguid ja pakub 
tõeliseid piiriüleseid ärivõimalusi. Samal ajal tuleks sotsiaalteenuste lävi viia nendega 
kooskõlla, st seda veidi vähendada, mis mõjuks selle valdkonna ühtsele turule elavdavalt.

Muudatusettepanek 47
András Gyürk, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele ning seda ei kohaldata 
hangete suhtes, mida korraldavad 
rahvusvahelised organisatsioonid oma 
nimel ja arvel. Kuigi ELis on riigihangete 
turg üsna avatud, ei taha mitmed 
kolmandad riigid oma riigihangete 
turgusid rahvusvahelisele konkurentsile 
avada. Vastastikkuse põhimõtte 
kohaldamiseks ja ELi ettevõtjate 
juurdepääsu parandamiseks kolmandate 
riikide riigihangete turgudele, mida 
kaitsevad piiravad riigihankemeetmed, 
kehtestatakse vastavalt COM(2012)124 / 
2012/0060(COD) erieeskirjad.
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on paindlikkust suurendada 
ning eelkõige võimaldada laiemat 
juurdepääsu läbirääkimistega 
hankemenetlusele; nii on sõnaselgelt ette 
nähtud WTO riigihankelepinguga, mis 
võimaldab läbirääkimisi kõigi menetluste 
puhul. Kui asjaomase liikmesriigi 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, 
peaksid avaliku sektori hankijad saama 
kasutada käesoleva direktiiviga ette 
nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust 
olukorras, kus läbirääkimistega avatud 
või piiratud hankemenetlused ei viiks 
tõenäoliselt hanke rahuldavate 
tulemusteni. Kõnealune menetlus peab 
pakkuma piisavalt tagatisi võrdse 
kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtete 
järgimiseks. See annab avaliku sektori 
hankijatele vabamad käed osta nende 
vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et 
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Samadel põhjustel peaksid avaliku 
sektori hankijad saama vabalt kasutada ka 
võistlevat dialoogi. Sõlmitud lepingute 
maksumusest lähtudes on kõnealuse 
menetluse kasutamine viimastel aastatel 
märkimisväärselt suurenenud. See on 
osutunud kasulikuks juhtudel, kus avaliku 
sektori hankijad ei suuda määratleda nende 
vajadustele vastavaid vahendeid või 
hinnata, milliseid tehnilisi, rahalisi või 
õiguslikke lahendusi võib turg pakkuda.
Selline olukord võib tekkida eelkõige 
innovatiivsete projektide, suurte 
integreeritud transporditaristuprojektide, 
suurte arvutivõrkude või keeruka ja 
struktureeritud finantseerimisega 
projektide puhul.

(16) On vaja veel rohkem paindlikkust ja
avaliku sektori hankijad teatavates 
konkreetsetes olukordades saama kasutada
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
võistleva dialoogi menetlust, kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktides ei ole 
ette nähtud teisiti. Sõlmitud lepingute 
maksumusest lähtudes on kõnealuse 
menetluse kasutamine viimastel aastatel 
märkimisväärselt suurenenud. See on 
osutunud kasulikuks juhtudel, kus avaliku 
sektori hankijad ei suuda määratleda nende 
vajadustele vastavaid vahendeid või 
hinnata, milliseid tehnilisi, rahalisi või 
õiguslikke lahendusi võib turg pakkuda.
Selline olukord võib tekkida eelkõige 
innovatiivsete projektide, suurte 
integreeritud transporditaristuprojektide, 
suurte arvutivõrkude või keeruka ja 
struktureeritud finantseerimisega 
projektide puhul. Kõnealune menetlus 
peab pakkuma piisavalt tagatisi võrdse 
kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtete 
järgimiseks. See annab avaliku sektori 
hankijatele vabamad käed osta nende 
vajadustega kõige paremini sobivaid 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Samas saaks 
nii suurendada ka piiriülest kaubandust, 
kuna hindamine on näidanud, et
väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse teel sõlmitud lepingute 
puhul on piiriülesed pakkumused eriti 
edukad.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise eesmärgil oleks parem ühitada konkurentsipõhise läbirääkimistega menetlus 
võistleva dialoogi menetlusega.
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Muudatusettepanek 50
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” väga tähtsal 
kohal. Avaliku sektori asutused peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks.
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme.
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning seeläbi jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Käesolev direktiiv peaks 
aitama edendada innovaatilisi riigihankeid 
ning liikmesriikidel saavutada
„Innovatiivse liidu” eesmärke. Seetõttu 
tuleks ette näha eraldi hankemenetlus, mis 
võimaldaks avaliku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaksid olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

(17) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” väga tähtsal 
kohal. Avaliku sektori asutused peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt teadus- ja arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamiseks. Teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
tulemusel saadud toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme.
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning seeläbi jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Käesolev direktiiv peaks 
aitama edendada riigihankeid teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
tulemusel saadud toodete ja teenuste 
ostmiseks ning aitama liikmesriikidel 
saavutada „Innovatiivse liidu” eesmärke.
Seetõttu on asjakohane võimalikult palju 
selgitada teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni tulemusel saadud toodete ja 
teenuste võimalusi. Seetõttu tuleks ette 
näha eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
avaliku sektori hankijatel luua pikaajalisi 
innovatsioonipartnerlusi uue innovatiivse 
toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
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peaksid olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

Or. en

Selgitus

Riigihanked võivad mängida olulist rolli teaduse ja innovatsiooni soodustamisel. Käesolev 
direktiiv peaks seetõttu olema selgem riigihangete kasutamise küsimuses teadus- ja 
arendustegevuse ning uuenduslikke lahenduste edendamiseks.

Muudatusettepanek 51
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” väga tähtsal 
kohal. Avaliku sektori asutused peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks.
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme.
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning seeläbi jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Käesolev direktiiv peaks 
aitama edendada innovaatilisi riigihankeid 
ning liikmesriikidel saavutada
„Innovatiivse liidu” eesmärke. Seetõttu 
tuleks ette näha eraldi hankemenetlus, mis 

(17) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” väga tähtsal 
kohal. Avaliku sektori asutused peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks.
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme.
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning seeläbi jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Käesolev direktiiv peaks 
aitama edendada innovaatilisi riigihankeid 
ning liikmesriikidel saavutada
„Innovatiivse liidu” eesmärke, kuid ei 
tohiks kehtestada innovaatiliste 
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võimaldaks avaliku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaksid olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

riigihangete kohta kohustuslikke kvoote, 
kuna see piiraks konkurentsi ja avaliku 
sektori hankija valikut. Seetõttu tuleks ette 
näha eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
avaliku sektori hankijatel luua pikaajalisi 
innovatsioonipartnerlusi uue innovatiivse 
toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaksid olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute väljakuulutamist oluliselt 
lihtsustada ning suurendada 
hankeprotsesside tõhusust ja läbipaistvust. 
Elektroonilised vahendid tuleks 
standardsete teavitusvahenditena 
kasutusele võtta kõigis hankemenetlustes. 
Nende kasutamine võimaldab ka aega 
säästa. Seetõttu tuleks elektrooniliste 
vahendite kasutamisel lühendada 
miinimumtähtaegu, ent seda siiski 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Piisavate 
funktsioonidega elektroonilised side- ja 
teabevahendid saavad avaliku sektori 
hankijatel aidata hankemenetluste käigus 
ette tulevaid vigu ennetada, avastada ja 
parandada.

(19) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute väljakuulutamist oluliselt 
lihtsustada ning suurendada 
hankeprotsesside tõhusust ja läbipaistvust. 
Elektroonilised vahendid tuleks 
standardsete teavitusvahenditena 
kasutusele võtta kõigis hankemenetlustes. 
Nende kasutamine võimaldab ka aega 
säästa. Seetõttu tuleks elektrooniliste 
vahendite kasutamisel lühendada 
miinimumtähtaegu, ent seda siiski 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Piisavate 
funktsioonidega elektroonilised side- ja 
teabevahendid saavad avaliku sektori 
hankijatel aidata hankemenetluste käigus 
ette tulevaid vigu ennetada, avastada ja 
parandada. Tuleks ette näha mõistlik 
tähtaeg paberkandjalt elektroonilistele 
sidevahenditele üleminekuks, et anda 
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asjaomastele osapooltele piisavalt aega 
koolitusteks.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Laialdast kasutust on leidnud 
raamlepingud, mida peetakse kogu 
Euroopas tõhusaks hankemeetodiks. 
Seetõttu tuleks need jätta suurel määral 
samaks. Teatavaid mõisteid on vaja siiski 
selgitada, eelkõige raamlepingute 
kasutamise tingimusi avaliku sektori 
hankijate puhul, kes ise ei ole raamlepingu 
osalised.

(21) Laialdast kasutust on leidnud 
raamlepingud, mida peetakse kogu 
Euroopas tõhusaks hankemeetodiks. See 
tuleks seetõttu säilitada suures osas 
praegusel kujul. Teatavaid mõisteid on vaja 
siiski selgitada, eelkõige raamlepingute 
kasutamise tingimusi avaliku sektori 
hankijate puhul, kes ise ei ole raamlepingu 
osalised. Objektiivsed tingimused selle 
määramiseks, kes raamlepingu osalistest 
poliitika elluviijatest peaksid täitma antud 
ülesannet, näiteks seoses füüsilistele 
isikutele kasutamiseks mõeldud asjade või 
teenustega, võivad kõiki tingimusi 
sätestavate raamlepingute kontekstis 
sisaldada vastavate füüsiliste isikute 
vajadusi või valikuid.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Eri liikmesriikidest pärit avaliku 
sektori hankijate ühist hankelepingute 
sõlmimist raskendavad praegu õiguslikud 

(26) Eri liikmesriikidest pärit avaliku 
sektori hankijate ühist hankelepingute 
sõlmimist raskendavad praegu õiguslikud 
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probleemid, eelkõige vastuolud siseriiklike 
õigusaktide vahel. Vaatamata asjaolule, et 
direktiiviga 2004/18/EÜ võimaldati 
kaudselt piiriüleseid ühishankeid, on mitme 
riigi siseriiklikud õigussüsteemid otseselt 
või kaudselt muutnud piiriülesed 
ühishanked praktikas õiguslikult 
ebakindlaks või võimatuks. Eri 
liikmesriikide avaliku sektori hankijad 
võivad olla huvitatud koostööst ja ühistest 
hankelepingutest, et siseturu potentsiaali 
mastaabisäästu ning riski ja kasu jagamise 
abil maksimaalselt ära kasutada, eelkõige 
innovatiivsete projektide puhul, mis on 
seotud suurema riskiga, kui ühel avaliku 
sektori hankijal oleks mõistlik kanda. 
Seepärast tuleks sätestada piiriüleste 
ühishangete uued eeskirjad, millega 
nähakse ette kohaldatav õigus ja mis 
lihtsustavad avaliku sektori 
hankijatevahelist koostööd kogu ühtsel 
turul. Lisaks võivad eri liikmesriikide 
avaliku sektori hankijad siseriiklike või 
liidu sätete alusel asutada ühiseid juriidilisi 
isikuid. Selliste ühishangete jaoks tuleks 
kehtestada erisätted.

probleemid, eelkõige vastuolud siseriiklike 
õigusaktide vahel. Vaatamata asjaolule, et 
direktiiviga 2004/18/EÜ võimaldati 
kaudselt piiriüleseid ühishankeid, on mitme 
riigi siseriiklikud õigussüsteemid otseselt 
või kaudselt muutnud piiriülesed 
ühishanked praktikas õiguslikult 
ebakindlaks või võimatuks. Eri 
liikmesriikide avaliku sektori hankijad 
võivad olla huvitatud koostööst ja ühistest 
hankelepingutest, et siseturu potentsiaali 
mastaabisäästu ning riski ja kasu jagamise 
abil maksimaalselt ära kasutada, eelkõige 
innovatiivsete projektide puhul, mis on 
seotud suurema riskiga, kui ühel avaliku 
sektori hankijal oleks mõistlik kanda. 
Seepärast tuleks sätestada piiriüleste 
ühishangete uued eeskirjad, millega 
nähakse ette kohaldatav õigus ja mis 
lihtsustavad avaliku sektori 
hankijatevahelist koostööd kogu ühtsel 
turul. Lisaks võivad eri liikmesriikide 
avaliku sektori hankijad siseriiklike või 
liidu sätete alusel asutada ühiseid juriidilisi 
isikuid. Selliste ühishangete jaoks tuleks 
kehtestada erisätted. Kui piiriüleseid 
hankeid tõenäoliselt ei saavutata, peaks 
avaliku sektori hankijatel olema võimalik 
kalduda kõrvale Euroopa riigihanke-
eeskirjadest ja eelistada lihtsamat korda.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada 

(27) Avaliku sektori hankijate koostatud 
tehnilised kirjeldused peavad võimaldama 
avada riigihanked konkurentsile. Seepärast 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada 
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mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel 
põhinevaid pakkumusi Järelikult tuleb
tehnilised kirjeldused koostada nii, et need
ei vähendaks kunstlikult konkurentsi 
teatavat ettevõtjat soosivate nõuetega, 
kirjeldades vastava ettevõtja poolt 
tavapäraselt pakutavate asjade, teenuste või 
ehitustööde põhiomadusi. Kõige paremini 
aitab seda eesmärki saavutada see, kui 
tehnilise kirjelduse koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, peaksid avaliku sektori 
hankijad kaaluma ka teistel samaväärsetel 
süsteemidel põhinevaid pakkumusi.
Samaväärsuse tõendamiseks võib 
pakkujatelt nõuda kolmandate isikute poolt 
kontrollitud tõendusmaterjali; samas tuleks 
siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase 
tähtaja jooksul hankida.

mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel 
põhinevaid pakkumusi Järelikult on 
tehniliste kirjelduste eesmärk määratleda 
funktsioon, mida lepingu aines peab 
edastama ning need tuleb alati koostada 
nii, et need ei vähendaks kunstlikult 
konkurentsi teatavat ettevõtjat soosivate 
nõuetega, kirjeldades vastava ettevõtja 
poolt tavapäraselt pakutavate asjade, 
teenuste või ehitustööde põhiomadusi.
Kõige paremini aitab seda eesmärki 
saavutada see, kui tehnilise kirjelduse 
koostamisel lähtutakse funktsionaalsetest 
nõuetest ja kasutusomadustest, mis 
soodustab ka innovatsiooni. Kui viidatakse 
Euroopa standardile või selle puudumisel 
oma riigi standardile, peaksid avaliku 
sektori hankijad kaaluma ka teistel 
samaväärsetel süsteemidel põhinevaid 
pakkumusi. Samaväärsuse tõendamiseks 
võib pakkujatelt nõuda kolmandate isikute 
poolt kontrollitud tõendusmaterjali; samas 
tuleks siiski aktsepteerida ka muid sobivaid 
tõendeid, nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
sellistele tõenditele või katsearuannetele 
või tal ei ole võimalik neid asjaomase 
tähtaja jooksul hankida.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avaliku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 

(28) Avaliku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate
keskkonnanäitajatega ehitustöid, asju või 
teenuseid, peaksid saama viidata 
teatavatele märgistele, nagu Euroopa 
ökomärgis, riiklikud või rahvusvahelised 
ökomärgised või muud märgised, 
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märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu esemega, näiteks toote ja 
selle esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
need nõuded on koostatud ja kinnitatud 
objektiivselt kontrollitavate kriteeriumide 
alusel, kasutades menetlust, milles saavad 
osaleda sellised sidusrühmad nagu 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

tingimusel, et märgise nõuded on seotud 
lepingu esemega, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
need nõuded on koostatud ja kinnitatud 
objektiivselt kontrollitavate kriteeriumide 
alusel, kasutades menetlust, milles saavad 
osaleda sellised sidusrühmad nagu 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Keskkonnanäitajaid saab integreerida riigihankesse, sest seda võib otseselt siduda tehtud töö, 
teenuse või kauba kvaliteediga. Sotsiaalsed näitajad ei ole otseselt seotud tehtud töö 
kvaliteediga ning sotsiaalpoliitika eesmärke tuleks seega saavutada sotsiaalpoliitika kaudu. 
Riigihanked peaksid majanduslikult kõige soodsama pakkumuse kaudu tagama 
maksumaksjate raha tõhusa kasutamise.

Muudatusettepanek 57
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Tuleb võtta vajalikke 
õigusmeetmeid seoses väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) 
madala osalusmääraga riigihangetes 
üldiselt ning konkreetsemalt 
innovatsiooni- ja teenuste sektoris. 
Sellega seoses tuleks kaaluda mitmeid 
meetmeid, nagu diskrimineerimise keelu 
põhimõtte järgimine, ja tagada, et 
ettevõtete päritoluga seotud meetmed 
oleksid neutraalsed; lisaks tuleb võtta 
arvesse pakkumuste konkurentsivõimet, 
samuti tuleb võtta kasutusele 
soodusmeetmed konkurentsivõimeliste 
VKEde toetamiseks. Ühtlasi tuleb 
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kasutusele võtta järelevalve- ja 
aruandlusmeetmed, et parandada 
statistilist järelevalvet VKEdega sõlmitud 
riigihankelepingute üle sektori ja 
lepingute maksumuse lõikes, et tõsta 
töövõtjate teadlikkust VKEdest ja nende 
raskustest riigihanketurule pääsul. 

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Riigihangete puhul tuleks järgida 
põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” 
ning liikmesriigid peaksid igakülgselt 
rakendama Euroopa parimate tavade 
juhendit, millega lihtsustatakse VKEde 
juurdepääsu avaliku hanke lepingutele.

Or. da

Muudatusettepanek 59
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Vastastikkuse olulisust 
rahvusvahelises kaubanduses tuleb 
korrata koos tõsiasjaga, et mitmepoolsetel 
riigihankelepingutel on oluline osa 
riigihangete (kaubad, teenused ja 
ehituslepingud) maksimaalsel avamisel 
välismaisele konkurentsile ning need 
tagavad erasektori pakkujatele 
läbipaistvad, õiglased ja 
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mittediskrimineerivad tingimused. 

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamata jätmist põhjendama. Osadeks 
jaotatud lepingute puhul võivad avaliku 
sektori hankijad näiteks konkurentsi 
säilitamiseks või tarnekindluse tagamiseks 
piirata nende osade arvu, mille kohta üks 
ettevõtja võib pakkumuse esitada; samuti 
võivad nad piirata nende osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida.

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamata jätmist põhjendama. Osadeks 
jaotatud lepingute puhul võivad avaliku 
sektori hankijad näiteks konkurentsi 
säilitamiseks või tarnekindluse tagamiseks 
piirata nende osade arvu, mille kohta üks 
ettevõtja võib pakkumuse esitada; samuti 
võivad nad piirata nende osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida. Kuid sellist osadeks jaotamist ei 
tohi läbi viia eesmärgiga hoida kõrvale 
seadusega sätestatud hankemenetlustest.

Or. lv

Muudatusettepanek 61
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamata jätmist põhjendama. Osadeks 
jaotatud lepingute puhul võivad avaliku 

(30) VKEde ja kodanikuühiskonna
osalemise toetamiseks riigihangete turul 
tuleks avaliku sektori hankijaid kutsuda 
üles lepinguid osadeks jaotama ja neid 
kohustada osadeks jaotamata jätmist 
põhjendama. Osadeks jaotatud lepingute 
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sektori hankijad näiteks konkurentsi 
säilitamiseks või tarnekindluse tagamiseks 
piirata nende osade arvu, mille kohta üks 
ettevõtja võib pakkumuse esitada; samuti 
võivad nad piirata nende osade arvu, mille 
suhtes võib ühe pakkujaga lepingu 
sõlmida.

puhul võivad avaliku sektori hankijad 
näiteks konkurentsi säilitamiseks või 
tarnekindluse tagamiseks piirata nende 
osade arvu, mille kohta üks ettevõtja võib 
pakkumuse esitada; samuti võivad nad 
piirata nende osade arvu, mille suhtes võib 
ühe pakkujaga lepingu sõlmida.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Lisaks käesolevas direktiivis toodud 
konkreetsetele uutele vahenditele, mis on 
kohandatud, et tõhustada VKEde 
kaasatust avaliku hanke turul, tuleks 
liikmesriike ja avaliku sektori hankijaid 
julgustada looma VKEdele soodsaid 
riigihangete strateegiaid. Ei piisa vaid 
sellest, et rakendada ja kohaldada uusi 
eeskirju, mis on VKEdele soodsamad kui 
praegune kord. Komisjon on avaldanud 
talituste töödokumendi „Euroopa 
parimate tavade juhend, millega 
lihtsustatakse VKEde juurdepääsu 
avaliku hanke lepingutele” 
(SEC(2008)COM 2193), mille eesmärk on 
julgustada liikmesriike looma riiklikke 
strateegiaid, programme ja 
tegevuskavasid, et parandada VKEde 
osalust neil turgudel. Seetõttu peaksid 
riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused rangelt rakendama 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirju 
ning samas viima ellu järjekindlat 
üldpoliitikat, mis on mõeldud VKEde 
juurdepääsu tõhustamiseks riigihangete 
turgudele.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva direktiivi uued VKEdele soodsad eeskirjad on teretulnud. Kuid selleks, et VKEd 
saaksid kindlasti kasu riigihangete turgude pakutavatest märkimisväärsetest võimalustest, 
tuleb ära teha veel rohkem. Kõik riigid, piirkonnad ja kohalikud võimud peaksid juurutama 
strateegiaid ja poliitikat, mis suurendab VKEde laiemat üldist osalemist nendel turgudel, nii 
ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 63
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine.
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, 
kui avaliku sektori hankijad nõuavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid,
näiteks kui pakkumuste hindamise 
kriteeriumid hõlmavad tootmisprotsessiga 
seotud tegureid. Sellest tulenevalt tuleks 
avaliku 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.

(37) Et avaliku sektori raha kasutataks 
tõhusalt ja avaliku sektori hankijatel oleks 
võimalik tagada majanduslikult kõige 
soodsam pakkumus, peaks 
hankemenetluse tulemusel hangitama 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
mis on avaliku sektori hankijate 
funktsionaalsete ja säästvuseesmärkide 
saavutamiseks optimaalsed. 
Hankemenetluse puhul tuleks ka tagada, 
et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes ning lepinguid 
tuleks sõlmida objektiivsete kriteeriumide 
alusel, millega tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete täitmine. Seetõttu 
peaks avaliku sektori hankijatel olema 
õigus kehtestada kriteeriumeid, mille 
alusel hinnata avaliku sektori hankija 
säästvuseesmärkide täitmist, sh näiteks 
tootmisprotsessiga seotud tegureid ja teisi 
olelusringi omadusi. Märkida tuleks ka 
seda, et avaliku sektori hankijatele on
vabadus kehtestada piisavad säästvuse ja 
muud kvaliteedistandardid, kasutades 
tehnilisi kirjeldusi või lepingu täitmise 
tingimusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine.
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
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.

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine.
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
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 rangelt standarditud toodete 
puhul tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui avaliku sektori hankijad
otsustavad sõlmida lepingu 

(38) Avaliku sektori hankijad peavad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
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majanduslikult soodsaima pakkumuse 
teinuga, peavad nad kindlaks määrama 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, mille 
alusel otsustatakse, milline pakkumus on 
majanduslikult tulusaim. Nende 
kriteeriumide kindlaksmääramine sõltub 
lepingu esemest, sest need peavad lubama 
hinnata iga pakkumuse taset lepingu 
eseme seisukohast, nagu see on 
määratletud tehnilistes kirjeldustes, ning 
mõõta iga pakkumuse majanduslikku 
tulusust. Lisaks ei tohi valitud 
hindamiskriteeriumid anda avaliku sektori
hankijale piiramatut valikuvabadust,
kriteeriumid peaksid tagama tõhusa 
konkurentsi võimaluse ning hõlmama 
nõudeid, mis võimaldavad pakkujate 
esitatud teavet kontrollida.

kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
tulusaim. Majanduslikult soodsaima
pakkumuse kindlakstegemiseks kasutavad
avaliku sektori hankijad objektiivseid 
kriteeriumeid, mis on seotud lepingu 
esemega. Kindlaks määratud pakkumuste 
hindamise kriteeriumidega ei anta aga 
avaliku sektori hankijatele piiramatut 
valikuvabadust. Pigem tuleks 
hankemenetluse puhul tagada toimiv 
konkurents, mis tähendab, et 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõttest tuleb 
rangelt kinni pidada. Nende põhimõtete 
kohaselt tuleb muu hulgas pakkujate 
esitatud teavet tõhusalt ja läbipaistvalt
kontrollida.

Or. en

Selgitus

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Muudatusettepanek 66
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
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turgude vahelisi olulisi 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
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu 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 arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

turgude vahelisi olulisi 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 edeneb 
endiselt oluliselt ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks ning endiselt arendatakse, 
katsetatakse ja täiustatakse olelusringi 
kulude arvestamist sektoripõhiselt. Et 
riigihangete abil jätkusuutlikku kasvu 
toetada, tundub seetõttu otstarbekas jätkata
sektoripõhiste õigusaktide kasutamist 
kohustuslike eesmärkide kehtestamiseks 
seoses energiatõhususe, kliimamuutuse ja 
muude keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja 
innovatsiooni valdkonna hangetega, mille 
puhul võetakse arvesse asjaomase sektori 
suhtes kohaldatavaid poliitikameetmeid ja 
tingimusi. See peaks hõlmama eri 
sektorites olelusringi kulude arvestamiseks 
sobivate meetodite kohaldamist. Vastavalt 
käesoleva direktiivi muudele sätetele 
võivad sektoripõhiste õigusaktidega 
kehtestatud kohustuslikud 
hankekriteeriumid sisaldada ka tehnilisi 
eeskirju ja hindamiskriteeriumeid, milles 
võetakse arvesse üldiste sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste eeliste ja puudustega 
seotud säästvuseesmärke, isegi kui neid ei 
ole rahas kindlaks määratud või ei saa 
seda teha, tingimusel, et need on seotud 
lepingu esemega ja et läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse kaitse 
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põhimõttest peetakse rangelt kinni.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv ei hõlma kohustuslikke nõudeid riigihangete kohta, mis sätestaksid, mida 
avaliku sektori hankijad peavad seoses konkreetsete hangete objektidega ostma. Arvestades 
erinevates sektorites valitsevate väga erinevate tingimuste ja võimalustega oleks kohatu ja 
raske lisada käesolevasse direktiivi konkreetseid nõudeid.

Muudatusettepanek 67
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi olulisi 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 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu tundub otstarbekas 
samal viisil jätkata, nähes kohustuslikud 
eesmärgid ette sektoripõhiste 

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi olulisi 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 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu tundub otstarbekas 
samal viisil jätkata, nähes kohustuslikud 
eesmärgid ette sektoripõhiste 
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õigusaktidega, mis võtavad arvesse 
asjaomase sektori suhtes kohaldatavaid 
poliitikameetmeid ja tingimusi, ning 
edendades olelusringi kulude arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

õigusaktidega, mis võtavad arvesse 
asjaomase sektori suhtes kohaldatavaid 
poliitikameetmeid ja tingimusi, ning 
edendades olelusringi kulude arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu. Lisaks on 
tervitatav võimalus võtta arvesse 
keskkonnaalaseid kaalutlusi, mis 
ulatuvad kaugemale kui 
miinimumnõuded või täielikult 
ühtlustatud liidu õigusaktid, või muu 
sarnane. Nõuded, hindamiskriteeriumid, 
lepingu tingimused jms peavad igal juhul 
ELi õiguse aluspõhimõtetega kooskõlas 
olema.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi olulisi 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

(39) Tuleks seada eesmärgiks ära kasutada 
riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel, 
sekkumata hankijate pädevusse. Pidades 
silmas üksikute sektorite ja turgude 
vahelisi olulisi 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 
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(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta) sektoris. Lisaks on 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu 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 arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus
(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta) sektoris. Lisaks on 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu 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 arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Vicky Ford, András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi olulisi 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

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Eriti riigihanked on innovatsiooni oluline 
liikumapanev jõud, mis on tulevase 
majanduskasvu jaoks Euroopas väga 
oluline. Pidades silmas üksikute sektorite 
ja turgude vahelisi olulisi 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 
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(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta) sektoris. Lisaks on 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu 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 arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

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 
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu 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 arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat meetodit, 
tingimusel et kasutatav meetod on 
objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele kättesaadav.
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia
„Euroopa 2020” eesmärke, näiteks mõõtes 
kulusid seoses toodete või teenuste 
energiasäästu potentsiaaliga. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat meetodit, 
tingimusel et kasutatav meetod on 
objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele kättesaadav.
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
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hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamiseks 
konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil ühised meetodid; alati, kui 
selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

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 arvutamiseks 
konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil ühised meetodid; alati, kui 
selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat meetodit, 
tingimusel et kasutatav meetod on 
objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele 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 arvutamiseks 
konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil ühised meetodid; alati, kui 

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat meetodit, 
tingimusel et kasutatav meetod on 
objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele 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 arvutamiseks 
konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil ühised meetodid; alati, kui 
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selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks, 
sõltuvalt selle asjakohasusest ja 
proportsionaalsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Kui energiatõhusate toodete ja 
teenuste ostmisel kasutatakse olelusringi 
kuludel põhinevat lähenemist, tuleks 
ostude kogumi või rühma energiatõhusust 
tervikuna pidada olulisemaks kui iga 
üksiku ostu energiatõhusust, võttes 
arvesse tehnilist sobivust ja kavandatavat 
kasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 

(41) Arvestades elutsükli kulude 
arvutamise metoodika pidevat arenemist, 
on järjest vähem vaja tehnilisi kirjeldusi
ja pakkumuste hindamise kriteeriume, mis 
viitavad teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega, ning seetõttu 
peaksid need piirduma valdkondadega, 
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lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

kus olelusringi kulusid ei ole veel 
võimalik välja arvutada. Tehnilised 
nõuded peavad alati olema otseselt seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes puuetega inimeste sotsiaalse 
integreerimisega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsed näitajad ei ole otseselt seotud tehtud töö kvaliteediga ning sotsiaalpoliitika 
eesmärke tuleks seega saavutada sotsiaalpoliitika kaudu. Eraldi võib välja tuua 
ligipääsetavuse nõuded puuetega inimeste jaoks, kuid töötajate tervise kaitse- ja muid 
sarnaseid nõudeid ei ole vaja täpselt määratleda, kuna ettevõtjad, kes ei vasta riikliku ja ELi 
sotsiaalvaldkonna õigusaktidele ei saaks osaleda riigihangetes.
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Muudatusettepanek 74
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada lepingu täitmise tingimusi
täiendada kõnealuses tootmisprotsessis või 
teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Kõik selliseid 
omadusi hõlmavad lepingu täitmise 
tingimused peaksid igal juhul piirduma 
omadustega, mis mõjutavad otseselt 
töötajaid nende töökeskkonnas. Neid tuleks 
kohaldada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega ja viisil, 
mis välistab teiste liikmesriikide või 
selliste kolmandate riikide ettevõtjate 
otsese või kaudse diskrimineerimise, kes 
osalevad WTO riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
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lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust, mistõttu neil on lepingu esemele 
otsene mõju.

Or. es

Muudatusettepanek 75
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on otseselt
seotud riigihankelepingu esemega. 
Sotsiaalsete kaalutluste paremaks 
arvessevõtmiseks riigihankemenetlustes 
võib hankijatel lubada majanduslikult 
soodsaima pakkumuse kriteeriumi 
täiendada kõnealuses tootmisprotsessis või 
teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud üksnes tootmisprotsessis osalevate 
töötajate tervise kaitsega või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
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töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanketeates, 
hanke väljakuulutamiseks kasutatavas 
eelteates või hankedokumentides.
Kõnealused tingimused võivad eelkõige 
olla ette nähtud selleks, et soodustada 
kohapealset koolitust, raskesti 
integreeruvate inimeste tööhõivet, 
tööpuudusevastast võitlust, 
keskkonnakaitse või loomade heaolu alast 
tegevust. Muu hulgas võib mainida 

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on otseselt seotud 
lepingu esemega ning on esitatud 
hanketeates, hanke väljakuulutamiseks 
kasutatavas eelteates või 
hankedokumentides.
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näiteks nõudeid, mis kehtivad lepingu 
täitmise ajal ning mille kohaselt võetakse 
tööle pikka aega töötuid inimesi, 
rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv 
ebasoodsas olukorras olevaid isikuid, kui 
on ette nähtud siseriiklike õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsed näitajad ei ole otseselt seotud tehtud töö kvaliteediga ning sotsiaalpoliitika 
eesmärke tuleks seega saavutada sotsiaalpoliitika kaudu.

Muudatusettepanek 77
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanketeates, 
hanke väljakuulutamiseks kasutatavas 
eelteates või hankedokumentides.
Kõnealused tingimused võivad eelkõige 
olla ette nähtud selleks, et soodustada 
kohapealset koolitust, raskesti 
integreeruvate inimeste tööhõivet, 
tööpuudusevastast võitlust, 
keskkonnakaitse või loomade heaolu alast 
tegevust. Muu hulgas võib mainida näiteks 
nõudeid, mis kehtivad lepingu täitmise ajal 
ning mille kohaselt võetakse tööle pikka 
aega töötuid inimesi, rakendatakse töötute 
või noorte koolitusmeetmeid, täidetakse 
sisuliselt Rahvusvahelise 

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

Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

Or. es

Muudatusettepanek 78
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Liikmesriigid peaksid määrama
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega.
See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade võimalike 
puuduste kohta ning aidata leida kiireid 
lahendusi. Et korruptsiooni ja pettusega 
tõhusalt võidelda, peaks sellisel 
keskasutusel ja üldsusel olema võimalus 
uurida ka sõlmitud lepingute teksti.
Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs kõnealustele 
dokumentidele sellisel määral, mis ei 
ohustaks õiguspäraseid avalikke ja 
erahuve.

(50) Liikmesriigid peaksid määrama
riiklikud ametiasutused riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Sellised keskasutused 
peaksid saama otsest ja õigeaegset teavet, 
eelkõige seoses riigihankealaste 
õigusaktide rakendamist mõjutavate 
probleemidega. Nad peaksid suutma anda 
kohest tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade võimalike 
puuduste kohta ning aidata leida kiireid 
lahendusi. Et korruptsiooni ja pettusega 
tõhusalt võidelda, peaks sellistel 
keskasutustel ja üldsusel olema võimalus 
uurida ka sõlmitud lepingute teksti.
Seepärast tuleb esitada kõrge 
maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs kõnealustele 
dokumentidele sellisel määral, mis ei 
ohustaks õiguspäraseid avalikke ja 
erahuve.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Eriti tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

(55) Eriti tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone asjaosalistega, nagu 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
esindajad, kodanikuühiskond, 
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komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

sidusrühmad jne, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „kodanikuühiskond” − ühiskondlik 
tegevus, mis toimib riigi ja turu vahelises 
ruumis ja hõlmab üksikisiku osalust, ning 
valitsusväliste, vabatahtliku sektori ja 
ühiskondlike organisatsioonide tegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „taotleja” – ettevõtja, kes taotleb 
osalemist või keda on kutsutud osalema
piiratud hankemenetluses, 
konkurentsipõhises läbirääkimistega 
hankemenetluses, väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluses, 
võistlevas dialoogis või 
innovatsioonipartnerluses;

(14) „taotleja” – ettevõtja, kes taotleb 
osalemist või keda on kutsutud osalema 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluses, võistlevas dialoogis või 
innovatsioonipartnerluses;

Or. en
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Selgitus

Tuleneb piiratud hankemenetluse väljajätmisest ning konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse ja võistleva dialoogi ühendamisest.

Muudatusettepanek 83
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Transpordi kaasamine oleks raske ja muudaks ühtlasi olelusringi kulude arvutamise liiga 
keerukaks, takistades nende tõhusat kasutamist.

Muudatusettepanek 85
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22 a ja punkt 22 b (uued) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess” – tootmisprotsess, mille 
käigus ehitustööde teostamine, teenuste 
osutamine ja asjade tarnimine vastab 
tervishoiu- ja ohutus-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna õigusaktidele, 
eeskirjadele ja standarditele, eriti mis 
puudutab võrdse kohtlemise põhimõtet 
töökohal;
(22 b) „võrdse kohtlemise põhimõte 
töökohal” – rakendatavate töötingimuste 
järgimine, sealhulgas tervishoiu- ja 
ohutus-, sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna 
õigusaktid, 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 86
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 200 000 eurot keskvalitsusest (c) 400 000 eurot keskvalitsusest 
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madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul.

madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul;

Or. en

Selgitus

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Muudatusettepanek 87
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 200 000 eurot keskvalitsusest madalama 
tasandi hankijate sõlmitavate asjade ja 
teenuste riigihankelepingute puhul ja 
selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul.

(c) 400 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul;

Or. da

Muudatusettepanek 88
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 500 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 

(d) 400 000 eurot XVI lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
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riigihankelepingute puhul. riigihankelepingute puhul.

Or. en

Selgitus

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Muudatusettepanek 89
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitustööde, asjade ja teenuste lepingute 
puhul, mis jäävad allapoole neid 
piirmäärasid, rakendavad liikmesriigid 
siseriiklikke avatud konkursside 
menetlusi, mille käigus tagatakse vastavus 
aluslepingutes sätestatud võrdse 
juurdepääsu, mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Kehtivaid kohalike ja piirkondlike asutuste asjade ja teenuste lepingute piirmäärasid tuleks 
tõsta, et tagada lepingute selline majanduslik väärtus, mis oleks atraktiivne piiriülestele 
pakkujatele ning seetõttu edendaks ühtset turgu ka tegelikult. Piirmäärade tõstmine ei peaks 
siiski tähendama, et lepinguid, mis jäävad allapoole neid määrasid, ei tuleks panna avalikule 
pakkumisele ning seetõttu peaks liikmesriikidel olema kohustus rakendada selliseid pakkumisi 
võimaldavaid siseriiklikke eeskirju.
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Muudatusettepanek 90
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikliku tasandi hankijad peavad selliste 
lepingute sõlmimisel, mis oma 
maksumuse tõttu ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, järgima 
võrdse kohtlemise, diskrimineerimise 
keelu ja läbipaistvuse põhimõtet.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Liidus riigihangete 
õigusraamistiku osa moodustava WTO 
riigihankelepingu praktiline rakendamine 
tugineb olulise vastastikkuse põhimõtte 
nõuetekohase kohaldamise eelnevale 
hindamisele, pidades silmas turgude 
avamist Euroopa Liidu ja kolmandate 
allakirjutanud riikide vahel. Selline 
olulise vastastikkuse hindamine on 
laiendatud ka kolmandatele riikidele, kes 
ei ole WTO riigihankelepingu osalised, 
kuid kellel on pääs Euroopa 
riigihanketurule.

Or. lt

Muudatusettepanek 92
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riigihankelepingu rakendamine liidu 
riigihangete õigusraamistikus eeldab 
olulise vastastikkuse põhimõtte korrektse 
kohaldamise eelnevat hindamist liidu ja 
allakirjutanud kolmandate riikide 
vahelise turu avamisel. Sellist olulise 
vastastikkuse hindamist laiendatakse ka 
kolmandatele riikidele, kes ei ole 
riigihankelepingu osalised, kuid kellel on 
turulepääs.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Erandid postiteenuste valdkonnas

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihankelepingutele, mille põhieesmärk 
on võimaldada avaliku sektori hankijatel 
pakkuda postiteenuseid ja muid teenuseid 
kui postiteenuseid.
2. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
(a) „postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii 
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;
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(b) „muud teenused kui postiteenused” –
teenused järgmistes valdkondades:
i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisandväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud punktiga i, nagu aadressita 
otsepostituse saadetised;
iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
v) filateeliateenused;
vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Or. en

Selgitus

Pidades silmas tõhusat konkurentsi postiteenuste turul pärast selle sektori liberaliseerimiseks 
kavandatud ELi eeskirjade rakendamist, tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta selles valdkonnas sõlmitavad riigihankelepingud, kui need on mõeldud eeskätt selleks, et 
võimaldada avaliku sektori hankijatele teatavat tegevust postiteenuste sektoris.

Muudatusettepanek 94
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Jättes juriidilistele isikutele võimaluse 10% ulatuses tegutseda avatud turul, antakse neile 
võimalus tõsisteks konkurentsimoonutusteks ja VKEde kahjustamiseks, eriti kohalikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 95
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Jättes juriidilistele isikutele võimaluse 10% ulatuses tegutseda avatud turul, antakse neile 
võimalus tõsisteks konkurentsimoonutusteks ja VKEde kahjustamiseks, eriti kohalikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 96
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c



AM\904833ET.doc 59/134 PE491.205v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul kokkuleppe 
seisukohast oluliste tegevuste valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Jättes juriidilistele isikutele võimaluse 10% ulatuses tegutseda avatud turul, antakse neile 
võimalus tõsisteks konkurentsimoonutusteks ja VKEde kahjustamiseks, eriti kohalikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 97
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui leping puudutab jäätmepõletust, 
kohaldatakse lõike 1 punktis b, lõike 3 
punktis b ja lõike 4 punktis c 
protsendimäära 50%.

Or. en

Selgitus

On avaldatud muret, et uus sõnastus võib avaldada kahjustavat toimet jäätmepõletamisele, 
mida üldiselt peetakse keskkonnahoidlikuks jäätmekäitluse vormiks. Kuna mõnedes 
liikmesriikides on olmejäätmete käitlemise kohustus pandud kohalikele asutustele, on nad 
teinud suuri ja majanduslikus mõttes mittetasuvaid investeeringuid jäätmepõletustehastesse 
ning juhul, kui kohaldada 90% piirmäära, tuleks neil hakata korraldama jäätmepõletamise 
hankemenetlusi, kuigi arvestades erasektori madalat suutlikkust, puudub selles valdkonnas 
tõeline kaubanduslik alternatiiv.

Muudatusettepanek 98
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Avaliku sektori hankijad kohtlevad 
ettevõtjaid kooskõlas võrdsuse, 
diskrimineerimise keelu, vaba 
konkurentsi ja avalikkuse põhimõttega. 
Samuti tegutsevad avaliku sektori 
hankijad läbipaistvalt ja proportsionaalselt
ning tagavad alati avaliku sektori raha 
tõhusa kasutamise.

Or. es

Muudatusettepanek 99
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Avaliku sektori hankijad kohtlevad 
ettevõtjaid võrdselt ja 
mittediskrimineerivalt ning tegutsevad 
läbipaistvalt ja proportsionaalselt, tagades 
avaliku sektori raha kasutamise kõige 
tõhusamal viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste riigihankelepingute ja 
ehitustööde riigihankelepingute puhul 
ning selliste asjade riigihankelepingute 

välja jäetud
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puhul, mis hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate nimed 
ja asjakohase kutsekvalifikatsiooni.

Or. en

Selgitus

Selleks et ettevõtjad saaksid teatavate lepingute pakkumistel osaleda, nõutakse neilt juba, et 
nad oleksid oma asukohamaal seaduslikult registreeritud, ning seetõttu tuleks eeldada ja 
vastastikku tunnustada, et nad järgivad asjakohaseid ja konkreetseid kutsesobivusnõudeid. 
Lepingu täitmise eest vastutavate töötajate nimede nõudmine on ebaproportsionaalne, 
mittevajalik ja bürokraatlik nõue, mis on ühtlasi vastuolus äriühingute juhtimisalase 
eelisõigusega.

Muudatusettepanek 101
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad teha elektrooniliste 
sidevahendite kasutamise kohustuslikuks 
muudes kui käesoleva direktiivi artiklites 
32, 33, 34, artikli 35 lõikes 2, artikli 49 
lõikes 2 või artiklis 51 sätestatud 
olukordades.

Liikmesriigid võivad teha elektrooniliste 
sidevahendite kasutamise kohustuslikuks 
muudes kui käesoleva direktiivi artiklites 
32, 33, 34, artikli 35 lõikes 2, artikli 49 
lõikes 2 või artiklis 51 sätestatud 
olukordades, eeldusel et need ei kujuta 
VKEde ja mikroettevõtete jaoks 
ületamatut takistust.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Ebaseaduslik tegevus

Taotlejatelt nõutakse menetluse alguses 
ausõnalist kinnitust selle kohta, et nad ei 
ole teinud ega tee edaspidi järgmist:
(a) avaliku sektori hankija 
otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 
või omandanud konfidentsiaalset teavet, 
mis võib neile hankemenetluses anda 
põhjendamatud eelised;
(b) sõlminud konkurentsi moonutamise 
eesmärgil kokkuleppeid teiste taotlejate ja 
pakkujatega;
(c) sihilikult esitanud eksitavat teavet, mis 
võib oluliselt mõjutada menetlusest 
kõrvalejätmise, valiku tegemise ja lepingu 
sõlmimisega seotud otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Teenusevautšeri süsteem

1. Avalike teenuste korraldamisel võivad 
avaliku sektori hankijad kasutada 
teenusevautšeri süsteemi, et anda 
klientidele vabadus valida 
teenusepakkujat. Avaliku sektori hankija 
määrab kindlaks teenusevautšeri väärtuse 
ning teenused, mille puhul vautšerit saab 
kasutada, ning kliendid, kes saavad seda 
kasutada.
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2. Avaliku sektori hankija võib kehtestada 
nõuded, millele teenusepakkuja peab 
teenusevautšeri süsteemi lisamiseks 
vastama. Need nõuded peavad olema 
mittediskrimineerivad ja teenuse laadiga 
proportsionaalsed. Kõik nendele nõuetele 
vastavad teenusepakkujad tuleb süsteemi 
lisada. Teenusepakkujate loend tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.
3. Samuti võib avaliku sektori hankija 
valida teenusevautšeri süsteemi lisatavad 
teenusepakkujad käesolevas direktiivis 
ette nähtud menetluse abil.
4. Klient võib valida teenusevautšeri 
süsteemis osaleva mis tahes 
teenusepakkuja või otsustada süsteemi 
mitte kasutada.

Or. en

Selgitus

Praeguses majandusolukorras on vajadus uute tõhusate vahendite järele, et korraldada 
avalikke teenuseid. Teenusevautšeri süsteem on üks selline täiendav võimalus. See on kasulik 
VKEdele, kuna seda on väga kerge teostada. Teenusevautšeri süsteem annab valikuvabaduse 
kodanikule, kes saab ise valida teenusepakkuja. Teenusevautšeri süsteem on loomulikult 
kasulik ka ametivõimudele, sest teenusevautšeri süsteemi on palju lihtsam luua võrreldes 
tavalise riigihankega.

Muudatusettepanek 104
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et avaliku 
sektori hankijad võivad kohaldada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Liikmesriigid sätestavad, et avaliku sektori 
hankijad võivad kohaldada 
innovatsioonipartnerlusi, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võivad nad ette näha, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada 
konkurentsipõhist läbirääkimistega
hankemenetlust või võistlevat dialoogi 
järgmistel juhtudel:

Samuti võivad nad ette näha, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada 
konkurentsipõhist hankemenetlust
võistleva dialoogi vormis järgmistel 
juhtudel:

Or. en

Selgitus

Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi ühendamine 
lihtsustamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 106
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
avaliku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teises lõigus 
sätestatud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
tähtaja, mis on vähemalt 20 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
avaliku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teises lõigus 
sätestatud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad avaliku sektori hankijad määrata 
tähtaja, mis on vähemalt 25 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Hädaolukorras võib tähtaega lühendada 
üksnes juhul, kui seda ei ole kehtestanud 
hankijad ise.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 teises lõigus sätestatud 
pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui avaliku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 19 lõigete 
3, 4 ja 5 kohaselt.

4. Lõike 1 teises lõigus sätestatud 
pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada kolme päeva võrra, kui avaliku 
sektori hankija nõustub pakkumuste 
elektroonilise esitamisega artikli 19 lõigete 
3, 4 ja 5 kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel on välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikkel on lihtsustamise eesmärgil välja jäetud, kuna selline menetlus ei ole vajalik; kui 
avaliku sektori hankija on korraldanud avatud hankemenetluse, kuid selle käigus ei ole tulnud 
ühtegi pakkumist või ühtegi kvalifitseeritud pakkumist, on avaliku sektori hankijal lubatud 
kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlust. Seetõttu muudavad 
piiratud hankemenetlused reeglistiku keerukamaks ja läbipaistmatumaks ning piiravad 
asjatult konkurentsi.

Muudatusettepanek 109
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel on välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise eesmärgil tuleks ühendada artiklid 27 ja 28 üheks menetluseks.

Muudatusettepanek 110
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et neutraalsuse 
kohustuse täitmata jätmine avaliku 
sektori hankijate poolt on karistatav.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on 40 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Osalemistaotluste laekumise miinimumtähtaeg peaks olema 40 päeva nagu ka avatud 
hankemenetluse puhul, et tagada eri menetlustele võimalikult ühetaolised administratiivsed 
eeskirjad.
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Muudatusettepanek 112
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Läbirääkimiste käigus ei muudeta 
järgmist:
(a) hanke kirjeldus;
(b) tehnilise kirjelduse see osa, kus 
määratletakse miinimumnõuded;
(c) pakkumuste hindamise kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Pärast kahe menetluse ühendamist üle toodud artiklist 27.

Muudatusettepanek 113
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võistlev dialoog võib toimuda 
järjestikuste etappidena, et hanketeates või 
kirjeldavas dokumendis määratletud 
pakkumuste hindamise kriteeriume 
kohaldades vähendada dialoogietapis 
arutatavate lahenduste arvu. Avaliku 
sektori hankija näitab hanketeates või 
kirjeldavas dokumendis ära, kas ta 
kavatseb seda võimalust kasutada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui avaliku sektori hankija on teatanud 
dialoogi lõpetamisest ja osalejaid sellest 
teavitanud, palub ta neil esitada lõplikud 
pakkumused dialoogi käigus esitatud ja 
täpsustatud lahenduse või lahenduste 
põhjal. Pakkumused sisaldavad kõiki 
ettenähtud ja projekti elluviimiseks 
vajalikke elemente.

6. Kui avaliku sektori hankija on teatanud 
dialoogi lõpetamisest ja osalejaid sellest 
teavitanud, palub ta igal osalejal esitada 
lõplikud pakkumused dialoogi käigus 
esitatud ja täpsustatud lahenduse või 
lahenduste põhjal. Pakkumused sisaldavad 
kõiki ettenähtud ja projekti elluviimiseks 
vajalikke elemente.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas konfidentsiaalsuse nõuetega ei saa kõik pakkujad esitada sama lahendust, eriti 
oluline on see innovatiivsete lahenduste puhul.

Muudatusettepanek 115
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada hanketeate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse
eesmärgiga luua struktureeritud partnerlus 
innovatiivsete asjade, teenuste või 
ehitustööde väljatöötamiseks ning 
hilisemaks müügiks, tingimusel et ettevõtja 
täidab kokkulepitud tingimusi seoses 
lepingu täitmise kvaliteedi ja kuludega.

1. Innovatsioonipartnerluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada hanketeate peale 
hankemenetluses osalemise taotluse 
eesmärgiga luua struktureeritud partnerlus 
innovatiivsete asjade, teenuste või 
ehitustööde väljatöötamiseks ning 
hilisemaks müügiks, tingimusel et ettevõtja 
täidab kokkulepitud tingimusi seoses 
lepingu täitmise kvaliteedi ja kuludega.
Avaliku sektori hankija peab selgelt 
kirjeldama, milliseid intellektuaalomandi 
õigusi, kui üldse, ta soovib lepingu 
tulemusena omandada, kohe alguses, 
osana hanketeatest, kirjeldavast 
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dokumendist või huvi kinnitamise 
ettepanekust, või hiljem, lepingu 
läbirääkimiste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Vicky Ford, András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Avaliku sektori hankijad ei tohiks 
põhjustada turu sulgemist, määrates juba 
eelnevalt kindlaks soovitava innovatiivse 
lahenduse, vaid nad peaksid olema avatud 
konkreetse probleemi erinevatele 
lahendustele, eesmärgiga ergutada kõige 
innovaatilisemaid ideid.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija iga etapi järel otsustada 
partnerluse lõpetada ning algatada 
ülejäänud etappide jaoks uue 
hankemenetluse, tingimusel et avaliku 

2. Partnerlus ehitatakse üles järjestikuste 
etappidena, lähtudes teadusuuringute ja 
innovatsiooniprotsessi osadest, ning see 
võib hõlmata ka asjade tootmist või 
teenuste osutamist. Partnerite jaoks 
kehtestatakse vahe-eesmärgid ning tasu 
makstakse sobivate osamaksetena. Nende 
vahe-eesmärkide alusel võib avaliku 
sektori hankija otsustada sõlmida 
lepinguid etapiviisiliselt, jättes võimaluse 
sõlmida menetluse eri etappides lepinguid 
erinevate partneritega, või otsustada 
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sektori hankija on omandanud asjaomased 
intellektuaalomandi õigused.

sõlmida lepingu kõikideks etappideks 
sama partneri või samade partneritega. 
Samuti võib avaliku sektori hankija iga 
etapi järel otsustada partnerluse lõpetada 
ning algatada ülejäänud etapi või etappide 
jaoks uue hankemenetluse, tingimusel et 
avaliku sektori hankija on omandanud 
asjaomased intellektuaalomandi õigused
või maksnud ära muud partneriga või 
partneritega kokku lepitud asjakohased 
tasud.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Leping sõlmitakse kooskõlas artikliga 27
ette nähtud konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse
eeskirjadega.

Leping sõlmitakse kooskõlas artiklis 28
ette nähtud võistleva dialoogi eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artiklite 27 ja 28 ühendamisest.

Muudatusettepanek 119
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult sellised ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija on nõutud teabe hindamise 
põhjal teinud vastava ettepaneku, võivad 

Ainult sellised ettevõtjad, kellele avaliku 
sektori hankija on nõutud teabe hindamise 
põhjal teinud vastava ettepaneku, võivad 
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esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta avaliku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.
Hankeleping sõlmitakse majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
artikli 66 lõike 1 punktiga a, mis on 
pakkumuste hindamise ainus kriteerium.

esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta avaliku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi. Hankeleping 
sõlmitakse majanduslikult soodsaima 
pakkumuse alusel kooskõlas artikli 66 
lõike 1 punktiga a, mis on pakkumuste 
hindamise ainus kriteerium.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui järgmistel põhjustel saab 
ehitusöid, asju või teenuseid pakkuda 
ainult teatav ettevõtja:

välja jäetud

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;
ii) patentide, autoriõiguste või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse;
iii) muude ainuõiguste kaitse.
Seda erandit kohaldatakse ainult juhul, 
kui puudub mõistlik alternatiiv ning 
konkurentsi puudumine ei tulene 
hankekriteeriumide kunstlikust 
kitsendamisest;

Or. en

Selgitus

Tavamenetluseks peaks jääma avatud hankemenetlus. Juhul kui ehitustöid, asju või teenuseid 
saab pakkuda ainult üks ettevõtja, võib avaliku sektori hankija ikkagi kasutada seda menetlust 
vastavalt punktile a. Antud säte aga pakub pigem võimaluse avatud hankemenetluse 
vältimiseks.
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Muudatusettepanek 121
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui lepingud käsitlevad esialgse tarnija 
lisatarneid, mis on mõeldud tavaliste 
toodete või seadmete osaliseks 
asendamiseks või olemasolevate toodete 
või seadmete täiendamiseks, kui tarnija 
vahetamine sunniks avaliku sektori 
hankijat hankima teistsuguste tehniliste 
omadustega materjali, mis tooks kaasa 
ühildamatuse või ebaproportsionaalsed 
tehnilised raskused käitamisel ja 
hooldamisel; selliste lepingute ja samuti 
uuendatavate lepingute kehtivusaeg ei tohi
üldreeglina olla pikem kui kolm aastat;

(b) kui lepingud käsitlevad esialgse tarnija 
lisatarneid, mis on mõeldud tavaliste 
toodete või seadmete osaliseks 
asendamiseks või olemasolevate toodete 
või seadmete täiendamiseks, kui tarnija 
vahetamine sunniks avaliku sektori 
hankijat hankima teistsuguste tehniliste 
omadustega materjali, mis tooks kaasa 
ühildamatuse või ebaproportsionaalsed 
tehnilised raskused käitamisel ja 
hooldamisel; selliste lepingute ja samuti 
uuendatavate lepingute kehtivusaeg ei tohi 
olla pikem kui kolm aastat esialgse lepingu 
sõlmimisest;

Or. en

Selgitus

„Üldreeglina” on mõistena liiga ähmane, ja kui on vaja võimaldada paindlikkust kolme aasta 
reeglist kõrvalekaldumiseks, siis peaksid vähemalt kriteeriumid, millal seda teha, olema palju 
konkreetsemalt määratletud.

Muudatusettepanek 122
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingute sõlmimiseks dünaamilise 
hankesüsteemi alusel järgivad avaliku 
sektori hankijad piiratud hankemenetluse 
eeskirju. Süsteemiga võivad liituda kõik 
valikukriteeriumidele vastavad taotlejad;
süsteemiga liituvate taotlejate arvu artikli 
64 alusel ei piirata. Kogu dünaamilise 

2. Lepingute sõlmimiseks dünaamilise 
hankesüsteemi alusel järgivad avaliku 
sektori hankijad avatud hankemenetluse 
eeskirju. Süsteemiga võivad liituda kõik 
valikukriteeriumidele vastavad taotlejad;
süsteemiga liituvate taotlejate arvu artikli 
64 alusel ei piirata. Kogu dünaamilise 
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hankesüsteemiga seotud teabevahetus 
toimub ainult elektrooniliste vahendite abil 
kooskõlas artikli 19 lõigetega 2–6.

hankesüsteemiga seotud teabevahetus 
toimub ainult elektrooniliste vahendite abil 
kooskõlas artikli 19 lõigetega 2–6.

Or. en

Selgitus

Kuna piiratud hankemenetlus on välja jäetud ning selleks, et tagada avatud ja ausat 
konkurentsi ettevõtjate vahel dünaamilises hankesüsteemis, tuleks nende ettevõtjate valikul 
kasutada avatud hankemenetlust.

Muudatusettepanek 123
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik vastuvõetavad pakkumused esitanud 
pakkujad kutsutakse seejärel samaaegselt 
elektrooniliste vahendite teel 
elektroonilisel oksjonil osalema kindlal 
kuupäeval ja kellaajal, kasutades kutses 
esitatud juhiste kohaseid ühendusi.
Elektrooniline oksjon võib toimuda mitme 
järjestikuse etapina. Elektrooniline oksjon 
ei tohi alata varem kui kaks tööpäeva 
pärast kutsete väljasaatmise kuupäeva.

Kõik vastuvõetavad pakkumused esitanud 
pakkujad kutsutakse seejärel samaaegselt 
elektrooniliste vahendite teel 
elektroonilisel oksjonil osalema kindlal 
kuupäeval ja kellaajal, kasutades kutses 
esitatud juhiste kohaseid ühendusi.
Elektrooniline oksjon võib toimuda mitme 
järjestikuse etapina. Elektrooniline oksjon 
ei tohi alata varem kui viis tööpäeva pärast 
kutsete väljasaatmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Kuigi tähtaegu on võimalik lühendada, tundub kaks päeva liiga lühikese ajavahemikuna, et 
anda ettevõtjatele piisavalt aega reageerimiseks, eriti puudutab see VKEsid, kellel on 
reeglina vähem inimressursse riigihangetel osalemiseks.

Muudatusettepanek 124
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad jätavad teatamise 
ja teabekogumise vahele piisavalt aega.

Avaliku sektori hankijad jätavad teatamise 
ja teabekogumise vahele piisava, vähemalt 
viie tööpäeva pikkuse ajavahemiku.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või
asja nõutavad omadused.

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks
funktsionaalsusnõuded, millele ehitustöö,
teenus või asi peab vastama.

Or. en

Selgitus

Kõigi artikli 40 muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et avatud sektori hankijad 
keskenduksid konkreetse lepingu soovitud tulemuse funktsionaalsetele külgedele. See peaks 
avama turu võimalikult paljudele ettevõtjatele ja innovatiivsetele lahendustele. Loomulikult 
võib alati lisada konkreetseid tehnilisi nõudeid, mis oleksid juhisteks ja selgitaksid avatud 
sektori hankijate vajadusi. Lisaks on mõnede muudatusettepanekute eesmärk täiendavalt 
selgitada komisjoni ettepanekut, et tehnilisi nõudeid ei tohi kasutada konkurentsi piiraval 
viisil.

Muudatusettepanek 126
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22 
osutatud olelusringi mõne muu etapiga.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 127
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised omadused võivad olla seotud ka
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22 osutatud 
olelusringi mõne muu etapiga.

Üksikasjalikumad omadused, mis on
seotud tellitavate ehitustööde tegemise, 
asjade tootmise või teenuste osutamise 
teatava protsessiga või artikli 2 punktis 22 
osutatud olelusringi mõne muu etapiga, 
võivad olla toodud suunava loeteluna, 
kuid need ei tohi välistada ühegi ettevõtja 
osalemist hankemenetluses.

Or. en

Selgitus

Kõigi artikli 40 muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et avatud sektori hankijad 
keskenduksid konkreetse lepingu soovitud tulemuse funktsionaalsetele külgedele. See peaks 
avama turu võimalikult paljudele ettevõtjatele ja innovatiivsetele lahendustele. Loomulikult 
võib alati lisada konkreetseid tehnilisi nõudeid, mis oleksid juhisteks ja selgitaksid avatud 
sektori hankijate vajadusi. Lisaks on mõnede muudatusettepanekute eesmärk täiendavalt 
selgitada komisjoni ettepanekut, et tehnilisi nõudeid ei tohi kasutada konkurentsi piiraval 
viisil.

Muudatusettepanek 128
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tehniline kirjeldus võib vajaduse 
korral hõlmata ka nõudeid, mis on seotud 
järgmisega:

Or. lt

Muudatusettepanek 129
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ekspluatatsioonilised näitajad, 
sealhulgas keskkonnaohutuse ja 
kliimanäitajad, samuti 
ekspluatatsioonilised näitajad sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõistes;

Or. lt

Muudatusettepanek 130
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringi näitajad;

Or. lt

Muudatusettepanek 131
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess;

Or. lt

Muudatusettepanek 132
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõnealuse lepingu täitmiseks 
määratud töötajate töökorraldus, 
kvalifitseeritus ja kogemused;

Or. lt

Muudatusettepanek 133
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
hindamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid;

Or. lt

Muudatusettepanek 134
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a – punkt f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutused, samuti katsetamise,
järelevalve ja vastuvõtmise tingimused 
ning ehitamise meetodid, tehnoloogia ja 
kõik muud tehnilised tingimused, mida 
avaliku sektori hankija võib kehtestada 
vastavalt üldistele või erinormidele, mis 
seonduvad valmistööde, materjali või 
ehitise osadega.

Or. lt

Muudatusettepanek 135
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks kohustuslike 
siseriiklike tehniliste eeskirjade 
kohaldamist, kuivõrd need on liidu 
õigusega kooskõlas, sõnastatakse tehniline 
kirjeldus ühel järgmisel viisil:

3. Ilma et see piiraks kohustuslike 
siseriiklike tehniliste eeskirjade 
kohaldamist, kuivõrd need on liidu 
õigusega kooskõlas, sõnastatakse tehniline 
kirjeldus järgmisel viisil:

Or. en

Selgitus

Kõigi artikli 40 muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et avatud sektori hankijad 
keskenduksid konkreetse lepingu soovitud tulemuse funktsionaalsetele külgedele. See peaks 
avama turu võimalikult paljudele ettevõtjatele ja innovatiivsetele lahendustele. Loomulikult 
võib alati lisada konkreetseid tehnilisi nõudeid, mis oleksid juhisteks ja selgitaksid avatud 
sektori hankijate vajadusi. Lisaks on mõnede muudatusettepanekute eesmärk täiendavalt 
selgitada komisjoni ettepanekut, et tehnilisi nõudeid ei tohi kasutada konkurentsi piiraval 
viisil.
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Muudatusettepanek 136
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) lisaks võib kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele vastavuse 
tagamise vahendina viidata tehnilistele 
kirjeldustele ja, tähtsuse järjekorras,
Euroopa standardeid ülevõtvatele riiklikele 
standarditele, Euroopa tehnilistele 
tunnustustele, ühistele tehnilistele 
kirjeldustele, rahvusvahelistele 
standarditele, muudele Euroopa 
standardimisorganite kehtestatud 
tehnilistele etalonsüsteemidele või nende 
puudumisel riiklikele standarditele, 
riiklikele tehnilistele tunnustustele või 
riiklikele tehnilistele kirjeldustele 
ehitustööde projekteerimise, arvutuste ja 
tööde teostamise ning asjade kasutamise 
kohta; igale viitele peavad järgnema sõnad
„või samaväärne”;

Or. en

Selgitus

Kõigi artikli 40 muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et avatud sektori hankijad 
keskenduksid konkreetse lepingu soovitud tulemuse funktsionaalsetele külgedele. See peaks 
avama turu võimalikult paljudele ettevõtjatele ja innovatiivsetele lahendustele. Loomulikult 
võib alati lisada konkreetseid tehnilisi nõudeid, mis oleksid juhisteks ja selgitaksid avatud 
sektori hankijate vajadusi. Lisaks on mõnede muudatusettepanekute eesmärk täiendavalt 
selgitada komisjoni ettepanekut, et tehnilisi nõudeid ei tohi kasutada konkurentsi piiraval 
viisil.

Muudatusettepanek 137
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõigi artikli 40 muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et avatud sektori hankijad 
keskenduksid konkreetse lepingu soovitud tulemuse funktsionaalsetele külgedele. See peaks 
avama turu võimalikult paljudele ettevõtjatele ja innovatiivsetele lahendustele. Loomulikult 
võib alati lisada konkreetseid tehnilisi nõudeid, mis oleksid juhisteks ja selgitaksid avatud 
sektori hankijate vajadusi. Lisaks on mõnede muudatusettepanekute eesmärk täiendavalt 
selgitada komisjoni ettepanekut, et tehnilisi nõudeid ei tohi kasutada konkurentsi piiraval 
viisil.

Muudatusettepanek 138
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) viidates teatavate näitajate puhul 
punktis b osutatud tehnilistele 
kirjeldustele ja muude näitajate puhul 
punktis a osutatud kasutusomadustele või 
funktsionaalsetele nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõigi artikli 40 muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et avatud sektori hankijad 
keskenduksid konkreetse lepingu soovitud tulemuse funktsionaalsetele külgedele. See peaks 
avama turu võimalikult paljudele ettevõtjatele ja innovatiivsetele lahendustele. Loomulikult 
võib alati lisada konkreetseid tehnilisi nõudeid, mis oleksid juhisteks ja selgitaksid avatud 
sektori hankijate vajadusi. Lisaks on mõnede muudatusettepanekute eesmärk täiendavalt 
selgitada komisjoni ettepanekut, et tehnilisi nõudeid ei tohi kasutada konkurentsi piiraval 
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viisil.

Muudatusettepanek 139
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada, välja arvatud 
juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast
põhjendatud. Erandkorras lubatakse sellist 
nimetamist, kui lepingu reguleerimiseset ei 
ole lõike 3 kohaselt võimalik piisavalt 
täpselt ja arusaadavalt kirjeldada. Sellisele 
viitele peavad järgnema sõnad "või 
samaväärne".

4. Tehnilistes kirjeldustes ei nimetata 
kindlat marki ega allikat, konkreetset 
protsessi ega kaubamärke, patente, liike, 
kindlat päritolu ega teatavat tootmisviisi, 
mis võiks teatavaid ettevõtjaid või tooteid 
soosida või need välistada. Erandkorras 
lubatakse sellist nimetamist, kui lepingu
reguleerimiseset ei ole lõike 3 kohaselt 
võimalik piisavalt täpselt ja arusaadavalt 
kirjeldada. Sellisele viitele peavad 
järgnema sõnad "või samaväärne".

Or. en

Selgitus

Selguse nimel puudub vajadus kasutada fraasi „välja arvatud juhul, kui see on hankelepingu 
reguleerimiseseme seisukohast põhjendatud”, kuna säte näeb juba niigi ette, et seda 
kasutatakse „erandkorras”. Seetõttu tuleks see fraas välja jätta, et oleks selge, et tehnilistes 
kirjeldustes ei tohi üldjuhul nimetada konkreetseid protsesse, patente jne.

Muudatusettepanek 140
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori hankija kasutab lõike 3 
punkti a kohast võimalust sõnastada 
tehniline kirjeldus kasutusomaduste või 

Kui avaliku sektori hankija kasutab lõike 3 
punkti b kohast võimalust sõnastada 
tehniline kirjeldus, ei saa ta lükata tagasi 
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funktsionaalsete nõuete kirjeldamise teel, 
ei saa ta lükata tagasi asjade, teenuste või 
ehitustööde pakkumust, mis vastab 
Euroopa standardit ülevõtvale riiklikule 
standardile, Euroopa tehnilisele 
tunnustusele, ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, rahvusvahelisele standardile 
või Euroopa standardimisorgani 
kehtestatud tehnilisele etalonsüsteemile, 
kui nendes kirjeldustes käsitletakse tema 
poolt kindlaks määratud kasutusomadusi 
või funktsionaalseid nõudeid.

asjade, teenuste või ehitustööde 
pakkumust, mis vastab Euroopa standardit 
ülevõtvale riiklikule standardile, Euroopa 
tehnilisele tunnustusele, ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, rahvusvahelisele standardile 
või Euroopa standardimisorgani 
kehtestatud tehnilisele etalonsüsteemile, 
kui nendes kirjeldustes käsitletakse tema 
poolt kindlaks määratud kasutusomadusi 
või funktsionaalseid nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori hankijad määravad 
kindlaks artikli 40 lõike 3 punkti a kohased 
ehitustööde, teenuste või asjade 
kasutusomadused või funktsionaalsed 
nõuded seoses keskkonnanäitajate või 
sotsiaalsete näitajate või muude 
näitajatega, võivad nad nõuda, et 
kõnealustel ehitustöödel, asjadel või 
teenustel on konkreetne märgis, tingimusel 
et

Kui avaliku sektori hankijad määravad 
kindlaks artikli 40 lõike 3 punkti a kohased 
ehitustööde, teenuste või asjade 
kasutusomadused või funktsionaalsed 
nõuded seoses keskkonnanäitajatega, 
võivad nad nõuda, et kõnealustel 
ehitustöödel, asjadel või teenustel on 
konkreetne märgis, tingimusel et

Or. en

Selgitus

Keskkonnanäitajaid saab integreerida riigihankesse, sest seda võib otseselt siduda tehtud töö, 
teenuse või kauba kvaliteediga. Sotsiaalsed näitajad ei ole otseselt seotud tehtud töö 
kvaliteediga ning sotsiaalpoliitika eesmärke tuleks seega saavutada sotsiaalpoliitika kaudu.

Muudatusettepanek 142
Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 143
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui märgis vastab lõike 1 punktides b, 
c, d ja e esitatud nõuetele, kuid hõlmab ka 
nõudeid, mis ei ole seotud lepingu 
reguleerimisesemega, võivad avaliku 
sektori hankijad tehnilises kirjelduses 
viidata märgise või vajaduse korral selle 
osade sellistele nõuetele, mis on seotud 
lepingu reguleerimisesemega ja mis 
sobivad reguleerimiseseme näitajate 
kindlaksmääramiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui märgis hõlmab nõutust rohkem tingimusi või kriteeriume, ei tohiks sellega kaasneda 
rohkem dokumentidega seotud nõudeid.

Muudatusettepanek 144
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal 
puudub juurdepääs lõike 1 kohastele 
sertifikaatidele või katsearuannetele või tal 
ei ole võimalik neid ettenähtud tähtaja 
jooksul hankida.

2. Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
lisaks lõikes 1 osutatud tõenditele ka muid 
asjakohaseid ja samaväärseid tõendeid, 
nagu tootja tehniline toimik, kui 
asjaomasel ettevõtjal puudub juurdepääs 
lõike 1 kohastele sertifikaatidele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid ettenähtud tähtaja jooksul hankida.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi 
kinnitamise ettepanekus. Sellise teabe 
puudumisel ei ole alternatiivseid 
lahendusi lubatud esitada.

1. Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatel lubama esitada alternatiivseid 
lahendusi.

Or. de

Muudatusettepanek 146
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad 1. Avaliku sektori hankijad võivad 
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pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
ole alternatiivseid lahendusi lubatud 
esitada.

pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Avaliku sektori hankijad ei 
või lükata tagasi alternatiivseid
pakkumusi, mis on võimelised tõendama 
lepingu funktsionaalsusnõuete täitmist.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed lahendused peaksid olema lubatud ja alternatiivsetele pakkujatele keelu 
seadmine näib olevat ebaproportsionaalne. Riigihankeprotsessis osalemine on 
ressursinõudlik nii avaliku sektori hankijate kui ka ettevõtjate jaoks; viimased ei raiskaks 
inim- ja rahalisi ressursse pakkumuse peale, kui nad ei oleks veendunud, et nende lahendus 
suudab täita lepingu vajadused.

Muudatusettepanek 147
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivseid lahendusi lubavad
avaliku sektori hankijad esitavad 
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

2. Avaliku sektori hankijad esitavad 
hankedokumentides miinimumnõuded, 
millele lahendused peavad vastama, ning 
alternatiivsete lahenduste esitamise 
eritingimused. Avaliku sektori hankijad 
tagavad ka, et pakkumuste hindamise 
kriteeriume on võimalik edukalt kohaldada 
kõnealustele miinimumnõuetele vastavate 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei sisalda 
alternatiivseid lahendusi.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi alternatiivsete 
lahendustega pakkumuste esitamist 
lubanud avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.

Asjade või teenuste riigihankelepingute 
sõlmimisel ei tohi avaliku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi lükata 
üksnes seetõttu, et selle valimine tooks 
kaasa teenuste hankelepingu sõlmimise 
asjade riigihankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
riigihankelepingu asemel.

Or. de

Muudatusettepanek 149
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks. 
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Selleks et edendada konkurentsi ja aidata 
VKEsid riigihanke saamisel, võib
riigihankelepinguid jaotada ühesugusteks 
või erinevateks osadeks, välja arvatud 
niisuguse hanke korral, mille puhul ei pea
avaliku sektori hankija otstarbekaks 
lepingut osadeks jaotada.

Or. en

Selgitus

Oluline on julgustada avaliku sektori hankijat jaotama lepingut osadeks, et muuta VKEde 
jaoks lihtsamaks osaleda riigihanke pakkumiskonkurssidel. Osadeks jaotamine ei peaks siiski 
olema kohustuslik, kuna sellisel juhul võib avaliku sektori pakkuja jaotada osadeks lepingu, 
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mida ta ei oleks pidanud osadeks jaotama. Seda esineb sageli näiteks ehitus- ja IT-lepingute 
puhul. Osade suurust ja maksumust oleks samuti tegelikkuses raske kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 150
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepinguid võib jaotada
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Riigihankelepingud jaotatakse
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija, kui ta ei pea 
otstarbekaks lepingut osadeks jaotada, 
esitama selleks hanketeates või huvi 
kinnitamise ettepanekus asjakohased 
põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda, 
et kõik töövõtjad kooskõlastavad tegevuse 
selle ettevõtja juhtimisel, kellega on 
sõlmitud leping sellise osa suhtes, mis 
hõlmab kogu projekti või selle asjaomaste 
osade kooskõlastamist.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Avaliku sektori hankijatel ei tohiks olla võimalik teha ettekirjutusi eraettevõtete juhtimis- ja 
omanike struktuuri kohta. Kui lepingu jaotamine ei ole selleta teostatav, tuleks sellest 
järeldada, et leping ei ole jaotamiseks sobiv.

Muudatusettepanek 152
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad
kavandatavast hankest teavitamiseks
avaldada eelteate võimalikult kiiresti 
pärast eelarveaasta algust. Sellised teated 
sisaldavad VI lisa B osa I jao kohast teavet.
Teated avaldab kas komisjon või avaliku 
sektori hankijad oma IX lisa punkti 2 
alapunkti b kohases avaliku sektori 
hankijaprofiilis. Kui avaliku sektori 
hankijad avaldavad teate avaliku sektori 
hankijaprofiilis, saadavad nad avaliku 
sektori hankijaprofiilis avaldamise teate 
kooskõlas IX lisa punktiga 3.

1. Avaliku sektori hankijad peavad
kavandatavast hankest teavitamiseks
avaldama eelteate võimalikult kiiresti 
pärast eelarveaasta algust. Sellised teated 
sisaldavad VI lisa B osa I jao kohast teavet.
Teated avaldab kas komisjon või avaliku 
sektori hankijad oma IX lisa punkti 2 
alapunkti b kohases avaliku sektori 
hankijaprofiilis. Kui avaliku sektori 
hankijad avaldavad teate avaliku sektori 
hankijaprofiilis, saadavad nad avaliku 
sektori hankijaprofiilis avaldamise teate 
kooskõlas IX lisa punktiga 3.

Or. es

Muudatusettepanek 153
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud menetluse ja läbirääkimistega 
menetluse puhul võivad keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijad artikli 24 lõike 
2 kohaselt kasutada eelteadet hanke 
väljakuulutamiseks, kui teade vastab 
kõigile järgmistele tingimustele:

Võistleva dialoogi puhul võivad 
keskvalitsusest madalama tasandi hankijad 
artikli 24 lõike 2 kohaselt kasutada 
eelteadet hanke väljakuulutamiseks, kui 
teade vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:
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Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks artiklite 26 ja 27 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 154
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selles märgitakse, et leping sõlmitakse
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse teel, 
ilma et edaspidi avaldataks hanke 
väljakuulutamise teadet, ja et huvitatud 
ettevõtjatel palutakse oma huvist kirjalikult 
teatada;

(b) selles märgitakse, et leping sõlmitakse
võistleva dialoogi teel, ilma et edaspidi 
avaldataks hanke väljakuulutamise teadet, 
ja et huvitatud ettevõtjatel palutakse oma 
huvist kirjalikult teatada;

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks artiklite 26 ja 27 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 155
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeateid võivad hanke 
väljakuulutamiseks kasutada kõik avaliku 
sektori hankijad mis tahes menetluse 
puhul. Kõnealused teated sisaldavad VI 
lisa C osas esitatud teavet ja need 
avaldatakse kooskõlas artikliga 49.

Hanketeateid peavad hanke 
väljakuulutamiseks kasutama kõik avaliku 
sektori hankijad mis tahes menetluse 
puhul. Kõnealused teated sisaldavad VI 
lisa C osas esitatud teavet ja need 
avaldatakse kooskõlas artikliga 49.

Or. es
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Muudatusettepanek 156
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud hankemenetluse, võistleva 
dialoogi, innovatsioonipartnerluse ja 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul esitavad avaliku 
sektori hankijad kõigile väljavalitud 
taotlejatele üheaegselt ja kirjalikult 
ettepaneku esitada oma pakkumused või 
osaleda võistlevas dialoogis, kui seda 
kasutatakse.

Võistleva dialoogi ja
innovatsioonipartnerluse puhul esitavad 
avaliku sektori hankijad kõigile 
väljavalitud taotlejatele üheaegselt ja 
kirjalikult ettepaneku esitada oma 
pakkumused või osaleda võistlevas 
dialoogis, kui seda kasutatakse.

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks artiklite 26 ja 27 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 157
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärsel 
tasemel kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
sätete või rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguste sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

2. Avaliku sektori hankijad otsustavad
mitte sõlmida lepingut pakkujaga, kes 
esitas parima pakkumuse, kui selgub, et 
kõnealune pakkumus ei vasta kohustustele, 
mis on kehtestatud liidu või siseriiklike
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse sätete 
või kollektiivlepingutega, mida 
kohaldatakse ehitustöö teostamise, 
teenuse osutamise või asjade tarnimise 
koha suhtes, või rahvusvahelise sotsiaal-
või keskkonnaõiguste sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.
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Or. fr

Muudatusettepanek 158
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad osutada 
tähelepanu väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 159
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) osalemine inimkaubanduses ja laste 
tööjõu kasutamises, mida hõlmab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2011. aasta direktiiv 2011/36/EÜ, milles 
käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist 
ja sellevastast võitlust ning 
inimkaubanduse ohvrite kaitset1.
_____________
1 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) eeskirjad on vastuolus kaubanduse 
vastastikkuse põhimõttega, mis võimaldab 
mis tahes ELi ettevõtjal esitada pakkumus 
riigihanketurul kandidaadi või pakkuja 
päritoluriigis. 

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija võib jätta
hankelepingus osalemisest kõrvale mis 
tahes ettevõtja, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

Avaliku sektori hankija jätab
hankelepingus osalemisest kõrvale mis 
tahes ettevõtja, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 
õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 
hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel.

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu või siseriikliku sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse sätete või
ehitustööde teostamise ja teenuste 
osutamise koha suhtes kohaldatavate 
kollektiivlepingute sätetega või
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas. Vastavus liidu õigusaktidele või 
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rahvusvahelistele sätetele hõlmab ka 
vastavust samaväärsel tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija on teadlik
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 
õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 
hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel.

(a) avaliku sektori hankija suudab 
tõendada selliste kohustuste rikkumist, mis 
on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 
õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 
hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ettevõtja on pärit kolmandast riigist, 
mis ei suuda avada oma 
riigihanketurgusid ELi äriühingutele;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori hankija suudab mis
tahes vahenditega tõendada, et ettevõtja 
on raskelt eksinud muude ametialaste 
käitumisreeglite vastu;

(c) avaliku sektori hankija suudab esitada 
tõendeid, mis tõendavad, et ettevõtja on 
raskelt eksinud muude ametialaste 
käitumisreeglite vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Avaliku sektori hankija jätab 
hankemenetluses osalemisest kõrvale mis 
tahes ettevõtja, kui ettevõtja artikli 71 
kohaselt esitatud allhankija suhtes on 
täidetud üks käesoleva artikli lõigetes 1, 2 
või 3 kehtestatud tingimustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kooskõla selliste tervishoiu- ja 
ohutuseeskirjade ja -standarditega ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna sätetega, 
mis on määratud kindlaks liidu ja 
siseriiklike õigusaktidega ning 
kollektiivlepingutega, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamise, teenuste 
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osutamise või asjade tarnimise koha 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et 
taotleja või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on 
äriliselt ja tehniliselt suuteline asjaomast 
hanget täitma. Kõik nõuded peavad olema 
lepingu esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et 
taotleja või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on 
äriliselt ja tehniliselt suuteline asjaomast 
hanget täitma. Kõik nõuded peavad olema 
lepingu esemega otseselt seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Or. es

Muudatusettepanek 169
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et 
taotleja või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on 
äriliselt ja tehniliselt suuteline asjaomast 
hanget täitma. Kõik nõuded peavad olema 
lepingu esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et 
taotleja või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on 
äriliselt ja tehniliselt suuteline asjaomast 
hanget täitma. Kõik nõuded peavad olema 
lepingu esemega otseselt seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.
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Or. en

Muudatusettepanek 170
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Passi välja andev asutus küsib vajalikku 
teavet vahetult pädevatelt asutustelt, välja 
arvatud juhul, kui seda keelavad 
siseriiklikud sätted isikuandmete kaitse 
kohta.

3. Passi välja andev asutus küsib vajalikku 
teavet vahetult pädevatelt asutustelt, välja 
arvatud juhul, kui seda keelavad 
siseriiklikud sätted isikuandmete kaitse 
kohta ja kui teavet on võimalik koguda 
üksnes ettevõtjalt endalt. Sellistel juhtudel 
esitab ettevõtja riigihankepassi saamiseks 
kõnealuse teabe asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib 
põhjendada asjaoluga, et passi 
väljaandmisest on möödunud üle kuue
kuu.

4. Euroopa hankepassi tunnistavad kõik 
avaliku sektori hankijad sellega hõlmatud 
osalemistingimuste täitmise tõendusena 
ning seda ei seata põhjendamatult kahtluse 
alla. Kahtluse alla seadmist võib 
põhjendada asjaoluga, et passi 
väljaandmisest on möödunud üle
kaheteistkümne kuu.

Or. en

Selgitus

Riigihankepass võib olla oluline halduskulude vähendamise vahend, kuid selle kehtivusaega 
tuleks pikendada, kuna kuus kuud näib olevat põhjendamatult lühike aeg ning ettevõtjate, 
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eelkõige VKEde jaoks oleks oma passi uuendamine kaks korda aastas liiga kulukas.

Muudatusettepanek 172
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvaliteeditagamis- ja
keskkonnajuhtimisstandardid

Kvaliteeditagamis-, keskkonnajuhtimis- ja
sotsiaalstandardid

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Avaliku sektori hankijad võivad 
nõuda sõltumatute asutuste koostatud 
tõendeid selle kohta, et ettevõtja ja mis 
tahes alltöövõtja järgib tervishoiu- ja 
ohutuseeskirju ja -standardeid ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna sätteid, 
mis on määratud kindlaks liidu ja 
siseriiklike õigusaktidega ning 
kollektiivlepingutega, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamise, teenuste 
osutamise või asjade tarnimise koha 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks artikli 88 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 88 kohaselt mis tahes 
teabe seoses dokumentidega, mis esitatakse 
tõendina käesoleva artikli lõikes 1 ja 2 
osutatud kvaliteeditagamis- ning 
sotsiaalsete ja 
keskkonnajuhtimisstandardite järgimise 
kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 56 lõike 3 kohaste majandusliku ja 
finantsseisundi kriteeriumide ning artikli 
56 lõike 4 kohaste tehnilise ja kutsealase 
suutlikkuse kriteeriumide täitmisel võib 
ettevõtja vajaduse korral ja konkreetse 
lepingu puhul toetuda teiste üksuste 
suutlikkusele, olenemata nendevaheliste 
suhete õiguslikust laadist. Sel juhul peab ta 
avaliku sektori hankijale tõendama, et tal 
on võimalus vajalikke vahendeid käsutada, 
esitades selleks näiteks kõnealuste üksuste 
poolt võetud vastava kohustuse. Seoses 
majandusliku ja finantsseisundiga võivad 
avaliku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtja ja kõnealused üksused 
vastutaksid ühiselt lepingu täitmise eest.

Artikli 56 lõike 3 kohaste majandusliku ja 
finantsseisundi kriteeriumide ning artikli 
56 lõike 4 kohaste tehnilise ja kutsealase 
suutlikkuse kriteeriumide täitmisel võib 
ettevõtja vajaduse korral ja konkreetse 
lepingu puhul toetuda teiste üksuste 
suutlikkusele, olenemata nendevaheliste 
suhete õiguslikust laadist. Sel juhul peab ta 
avaliku sektori hankijale tõendama, et tal 
on võimalus vajalikke vahendeid käsutada, 
esitades selleks näiteks kõnealuste üksuste 
poolt võetud vastava kohustuse.

Or. de
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Muudatusettepanek 176
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses ehitustööde ja teenuste 
hankelepingutega ning asjade 
hankelepingute puhul asjade 
kohaletoomise ja paigaldamistöödega 
võivad avaliku sektori hankijad nõuda, et 
teatavaid olulisi ülesandeid teostaks 
pakkuja ise või kui pakkumuse esitab 
artikli 6 kohane ettevõtjate rühm, siis selle 
rühma liige.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses ehitustööde ja teenuste 
hankelepingutega ning asjade 
hankelepingute puhul asjade 
kohaletoomise ja paigaldamistöödega 
võivad avaliku sektori hankijad nõuda, et 
teatavaid olulisi ülesandeid teostaks 
pakkuja ise või kui pakkumuse esitab 
artikli 6 kohane ettevõtjate rühm, siis selle 
rühma liige.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 178
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel on välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegemist on ebaproportsionaalse ja tarbetu tõkkega: esmalt peab ettevõtja olema 
liikmesriigis asjaomase sektori/kutseala nõuetele vastavalt seaduslikult registreeritud. Lisaks 
ei peaks riigihankepassi kasutuselevõtuga olema vajadust rakendada täiendavaid nimekirju, 
mis on koostatud eri liikmesriikides. See võib vähendada konkurentsi ja luua uusi tõkkeid 
ühtsel turul.

Muudatusettepanek 179
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud hankemenetluse, 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluste puhul võivad 
avaliku sektori hankijad piirata 
valikukriteeriumidele vastavate nende 
taotlejate arvu, kellele nad teevad 
ettepaneku esitada pakkumus või osaleda 
dialoogis, kui on olemas piisav arv 
kvalifitseeritud taotlejaid.

Võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluste puhul võivad 
avaliku sektori hankijad piirata 
valikukriteeriumidele vastavate nende 
taotlejate arvu, kellele nad teevad 
ettepaneku esitada pakkumus või osaleda 
dialoogis, kui on olemas piisav arv 
kvalifitseeritud taotlejaid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse ja võistleva dialoogi ühendamisega.

Muudatusettepanek 180
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiratud hankemenetluse puhul on 
minimaalseks taotlejate arvuks viis. 
Konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluse puhul on 
minimaalseks arvuks kolm. Igal juhul peab 
osalema kutsutud taotlejate arv olema 
piisav, et tagada tõeline konkurents.

Võistleva dialoogi puhul on minimaalseks 
taotlejate arvuks kuus ja 
innovatsioonipartnerluse puhul on 
minimaalseks arvuks kolm. Igal juhul peab 
osalema kutsutud taotlejate arv olema 
piisav, et tagada tõeline konkurents.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse ja võistleva dialoogi ühendamisega. Lisaks peaks võistleva dialoogi puhul 
olema minimaalne taotlejate arv suurem kui kolm, kuna menetluse eesmärk on luua 
paindlikkust, mitte piirata konkurentsi. Innovatsioonipartnerluse puhul näib kolm olevat 
mõistlikum, kuna teadusuuringute ja innovatsiooni ulatuslike lepingute osas on turg väiksem.

Muudatusettepanek 181
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 182
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. (b) madalaimad olelusringi kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. (b) madalaim hind.

Or. en

Selgitus

„Kulude” asemel tuleks säilitada kehtiva direktiivi artikli 53 „hinda” käsitlev sõnastus. See 
suurendab õiguslikku selgust kahe valiku vahel, kas „majanduslikult soodsaim pakkumus” või 
„madalaim hind”. Sel viisil on varasemat kriteeriumit võimalik kohaldada, kui lepingu ese on 
keerulisemat laadi ja koguhind vihjab kaudselt suuremale reale kuludele. Viimane tuleks 
siiski säilitada alternatiivina avaliku sektori hankijate puhul standarditud kaupade ja teenuste 
ostmiseks.
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Muudatusettepanek 185
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud artikli 66 lõike 1 esimese lõigu punktide a ja b muutmise alusel.

Muudatusettepanek 186
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

„Kulude” asemel tuleks säilitada kehtiva direktiivi artikli 53 „hinda” käsitlev sõnastus. See 
suurendab õiguslikku selgust kahe valiku vahel, kas „majanduslikult soodsaim pakkumus” või 
„madalaim hind”, ning olelusringi kulude arvestamine peaks olema osa majanduslikult 
soodsaima pakkumuse moodustamisest.
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Muudatusettepanek 187
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale rangelt standarditud toodete 
puhul või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Avaliku sektori hankija seisukohast
kulutuste parima tasuvusega pakkumus 
lõike 1 punkti a tähenduses tehakse 
kindlaks asjaomase hankelepingu esemega 
seotud kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud olelusringi kulule muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Selgitus

Kohandatud artikli 66 lõike 1 esimese lõigu punktide a ja b muutmise alusel.

Muudatusettepanek 189
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 190
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 191
Vicky Ford, András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus, mille hulka kuuluvad muu 
hulgas täiendavad innovaatilised 
lahendused, mis on lisaks 
miinimumnõuetele esitatud hanketeates, 
kirjeldavas dokumendis või huvi 
kinnitamise ettepanekus;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 193
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) olelusringi kulud ja kvaliteet, sh 
tehniline väärtus, esteetilised ja 
funktsionaalsed omadused, ligipääsetavus, 
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projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;

kõiki kasutajaid arvestav projekt, 
keskkonnanäitajad ja innovatiivsus;

Or. en

Selgitus

„Kulude” asemel tuleks säilitada kehtiva direktiivi artikli 53 „hinda” käsitlev sõnastus. See 
suurendab õiguslikku selgust kahe valiku vahel, kas „majanduslikult soodsaim pakkumus” või 
„madalaim hind”, ning olelusringi kulude arvestamine peaks olema osa majanduslikult 
soodsaima pakkumuse moodustamisest.

Muudatusettepanek 194
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess;

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See säte on vastuolus äriühingute juhtimisalase eelisõigusega.

Muudatusettepanek 196
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lepingu mõju säästvale arengule, 
sealhulgas olelusringi mis tahes järgus. 
Niisugust mõju ei ole vaja rahas kindlaks 
määrata, kui kasutatud kriteeriumid on 
kooskõlas lõikega 4.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tellitud ehitustööde, tarnete või 
teenuste või nende olelusringi mis tahes 
etapi spetsiifiline kohalik päritolu 
vastavalt aluslepingutes sätestatud 
põhimõtetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – 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 199
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta avaliku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust. Pakkumuste 
hindamise kriteeriumite puhul, mida 
kasutatakse kulutuste parima tasuvusega 
pakkumuse kindlaksmääramiseks, peab 
olema tagatud järgmine:

(a) need on seotud reguleerimisesemega;
(b) nendega võimaldatakse tõhusat
konkurentsi; ja
(c) nendega kaasnevad nõuded, mis 
lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

Avaliku sektori hankijad kontrollivad 
tegelikkuses pakkujate esitatud teabe ja 
tõendite alusel, kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 200
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud ning

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt
energiatarbimise ja hoolduskulud ning 
asjaomase ressursi kättesaadavuse kulud, 
ja kõrvaldamisega seotud kulud, nt 
kogumise ja ringlussevõtu kulud ning

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud ning

(a) sisekulud, sh hankimisega, nt 
tootmiskulud, kasutamisega, nt 
energiatarbimine, hoolduskulud, ja 
kõrvaldamisega seotud kulud, nt kogumise 
ja ringlussevõtu kulud

Or. en

Muudatusettepanek 202
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata 
ja et seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata kasvuhoonegaaside ja muude 
saasteainete heite kulusid ning muid 
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulusid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väliskulude kvantifitseerimine on keeruline ja samal ajal ei tohiks olelusringi kulude 
arvestamisega kaasneda uued tõkked kaupade ja teenuste vaba liikumise jaoks ühtsel turul.

Muudatusettepanek 203
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata 
ja et seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata kasvuhoonegaaside ja muude 
saasteainete heite kulusid ning muid 
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulusid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
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proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Muudatusettepanek 204
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Juhul kui asjaomased pakkumused 
tunduvad ebaharilikult madalad, peab
avaliku sektori hankija enne pakkumuse 
tagasilükkamist nõudma asjaomastelt 
ettevõtjatelt kirjalikku selgitust 
pakkumuse üksikute osade kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 205
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 206
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 207
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 208
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 209
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) muude aspektidega, mis selgitavad 
piisavalt pakkumuse põhjendamatult 
madalat maksumust.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija kontrollib esitatud 
teavet, konsulteerides pakkujaga. Ta võib 
pakkumuse tagasi lükata üksnes siis, kui 
tõendid ei õigusta küsitavat madalat hinda 
või maksumust, võttes arvesse lõikes 3 
osutatud tegureid.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 212
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku 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 XI lisas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 213
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kui avaliku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on saanud 
riigiabi, lükatakse selline pakkumus
tagasi, välja arvatud juhul, kui pakkuja
suudab avaliku sektori hankija määratud 
piisava ajavahemiku jooksul tõendada, et 
kõnealune abi sobib kokku siseturuga 
aluslepingu artikli 107 tähenduses. Kui 
avaliku sektori hankija pakkumuse sellistel 
asjaoludel tagasi lükkab, teatab ta sellest 
komisjonile.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et riigiabi saavad pakkujad peaksid olema 
erandiks ja seda üksnes vastavuses aluslepingu artikliga 107.

Muudatusettepanek 214
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral artikli 88 
kohaselt kättesaadavaks mis tahes teabe 
seoses tõendite ja dokumentidega, mis 
esitatakse seoses lõikes 3 osutatud 
üksikasjadega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 215
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates 
või kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates 
või kirjeldustes ning need on lepingu 
ehitustööde, asjade või teenustega otseselt 
seotud. Eelkõige võivad need tingimused 
olla seotud sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
kaalutlustega. Samuti võivad need 
sisaldada nõuet, et ettevõtjad näevad ette 
kaitse hinnakõikumistest tuleneva 
hinnatõusu eest (riskide maandamine), mis 
võib oluliselt mõjutada lepingu täitmist.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et eritingimused on lubatud üksnes juhul, kui 
need on lepingu ehitustööde, asjade või teenustega otseselt seotud.

Muudatusettepanek 216
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 välja jäetud
Allhanked
1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.
2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
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.
3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust.

Or. en

Selgitus

Vastutust kannab pakkuja, kellega leping sõlmitakse, ning lepingu täitmise korralduslike 
aspektide üle otsustamine on ettevõtja eelisõigus.
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Muudatusettepanek 217
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 välja jäetud
Allhanked
1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.
2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
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.
3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust.

Or. de

Muudatusettepanek 218
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 välja jäetud
Allhanked
1. Avaliku sektori hankija võib 
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.
2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
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.
3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust.

Or. en

Selgitus

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Muudatusettepanek 219
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – 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 221
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed kuuluvad tasumisele kohe, kui: 



AM\904833ET.doc 121/134 PE491.205v01-00

ET

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.

(a) põhitöövõtja on avaliku sektori 
hankijale osutanud teenuseid, teostanud 
ehitustöid või tarninud asju tervikuna või 
osaliselt;
(b) avaliku sektori hankija on võtnud 
osutatud teenused, tarnitavad asjad või 
teostatavad ehitustööd täielikult 
teostatutena vastu või
(c) alltöövõtja on kehtestanud 
peatöövõtjale mõistliku tähtaja teabe 
saamiseks punktis a ja b osutatud 
olukorra kohta ning see ei ole tulemusi 
andnud. 

Or. de

Muudatusettepanek 222
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatusega muudetakse lepingu 
majanduslikku tasakaalu töövõtja kasuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 223
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt c



PE491.205v01-00 122/134 AM\904833ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab 
aluslepingu artikli 258 kohase menetluse 
alusel, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused 
täitmata, kuna kõnealuse liikmesriigi 
avaliku sektori hankija on sõlminud 
kõnesoleva lepingu, jättes aluslepingutest 
ja käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 224
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 74 välja jäetud
Sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute sõlmimine
XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste hankelepingud 
sõlmitakse vastavalt käesolevale peatükile, 
kui lepingute maksumus vastab vähemalt 
artikli 4 punktis d sätestatud piirmäärale.

Or. de

Selgitus

Tuleks säilitada teenuste praegune liigitamine A ja B kategooria teenusteks koos sellest 
tulenevate tagajärgedega.

Muudatusettepanek 225
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud
Teadete avaldamine
1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.
2. Avaliku sektori hankijad, kes on 
sõlminud artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad tulemustest 
lepingu sõlmimise teatega.
3.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt VI lisa H ja I osas osutatud 
teavet kooskõlas standardvormidega.
Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.
4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud 
korras.

Or. de

Selgitus

Tuleks säilitada praegune õiguslik olukord, mille kohaselt teenused liigitatakse A ja B 
kategooria teenusteks, seetõttu tuleks artikkel 75 välja jätta.

Muudatusettepanek 226
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 a
Keskkonnahoidlik riigihange

1. Et edendada kõige energiatõhusamaid 
kontoriseadmeid, peaksid komisjon ja 
muud ühenduse institutsioonid ning 
muud riikliku tasandi avaliku sektori 
asutused, ilma et see piiraks ühenduse ja 
siseriiklike õigusaktide ning majanduslike 
kriteeriumide kohaldamist, kasutama 
kontoriseadmete ostmisel energiatõhususe 
nõudeid, mis on vähemalt samaväärsed 
Energy Star’i ühiste spetsifikatsioonidega, 
mis on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 106/2008.
2. Avaliku sektori hankijad, kes sõlmivad 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
hankelepinguid, peaksid hankima ainult 
tooteid, mis on liigitatud kõrgeimate 
tõhususnäitajatega toodete hulka 
energiamärgistuse direktiivi (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. 
aasta direktiiv 2010/30/EL) konkreetsete 
rakendusmeetmete alusel. 
3. Juhul kui avaliku sektori hankijad 
valivad tooted, millel on käesoleva artikli 
punktis a ja b sätestatust madalam 
tõhususnäitaja, põhjendatakse niisugust 
otsust eraldi seoses lepingu kogu 
olelusringi kuludega.
4. Kui avaliku sektori asutused ostavad 
tooteid, süsteeme, teenuseid ja hooneid, 
tagavad liikmesriigid, et nad ostavad 
kõrgete energiatõhususe näitajatega 
tooteid, süsteeme, teenuseid ja hooneid, 
võttes aluseks artiklis 67 osutatud kogu 
olelusringi analüüsi. Ilma et see piiraks 
energiatõhususe direktiivi artikli 5 
kohaldamist, peaks toodete, süsteemide, 
teenuste või hoonete kogumi või rühma 
ostmisel või rentimisel olema 
koondenergiatõhusus olulisem kui iga 
üksiku ostu energiatõhusus, võttes arvesse 
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tehnilist sobivust ja kavandatavat 
kasutust.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga hõlmatud riigihange peaks ilmselgelt olema kooskõlas ELi 
kliimaalaste ja energiatõhususe eesmärkidega ning ELi energiamärgistust ja Energy Star’i 
käsitlevate õigusaktidega. Energiatõhususe jaoks soovitame käesolevas direktiivis sõltumatut 
õiguslikku alust, kuna see tagab lihtsama ja tugevama lähenemisviisi, kui seda on viide ITRE 
EP mandaadile/direktiivile, mille üle peetakse läbirääkimisi.

Muudatusettepanek 227
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Žürii koosneb üksnes füüsilistest isikutest, 
kes on ideekonkursil osalejatest 
sõltumatud. Kui konkursil osalejatelt 
nõutakse teatavat kutsekvalifikatsiooni, 
peab vähemalt kolmandikul žüriiliikmetest 
olema sama või sellega samaväärne 
kvalifikatsioon.

Žürii koosneb üksnes füüsilistest isikutest, 
kes on ideekonkursil osalejatest 
sõltumatud. Kui konkursil osalejatelt 
nõutakse teatavat kutsekvalifikatsiooni, 
peab vähemalt kolmandikul žüriiliikmetest 
olema sama või sellega samaväärne 
kvalifikatsioon. Žürii moodustamisel 
tuleks järgida soolist võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ kohaselt 
tagavad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
korrektse kohaldamise tõhusate, 
olemasolevate ja läbipaistvate 

Nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ kohaselt 
tagavad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
korrektse kohaldamise vastavalt avaliku 
sektori hankijate tehtud otsuste 
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mehhanismidega, mis täiendavad avaliku 
sektori hankijate tehtud otsuste 
läbivaatamiseks kasutatavat kehtivat 
süsteemi.

läbivaatamiseks kasutatavale kehtivale 
süsteemile.

Or. de

Muudatusettepanek 229
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel on välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 230
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel on välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 231
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest

Liikmesriigid määravad sõltumatud 
asutused, kes vastutavad
rakendusmeetmete järelevalve ja 
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(edaspidi „järelevalveasutus”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.

kooskõlastamise eest (edaspidi
„järelevalveasutus”). Liikmesriigid 
teavitavad määramisest ka komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84 a
Komisjon esitab 2013. aasta lõpuks 
aruande artiklis 12 sätestatud 
piirmääradest allapoole jäävate hangete 
erineva haldamise kohta, eelkõige seni 
mitteprioriteetsete teenuste puhul. 

Or. de

Muudatusettepanek 233
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel on välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 234
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid. 
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise.

Avaliku sektori hankijad dokumenteerivad 
kõigi hankemenetluste kulgemise, 
olenemata sellest, kas nende läbiviimiseks 
kasutatakse elektroonilisi vahendeid. 
Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
kogu teabevahetuse ettevõtjatega ja 
sisemised arutelud, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste vahel 
valiku tegemise ja lepingu sõlmimise.
Kõnealune aruanne avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Selleks et ettevõtjatel ning eelkõige 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel
ning kodanikuühiskonnal oleks parem 
juurdepääs riigihangetele ja et käesolevast 
direktiivist saadaks korrektselt aru, tagavad 
liikmesriigid asjakohase abi 
kättesaadavuse, sh elektrooniliselt või 
ettevõtjate abistamisele keskenduvate 
olemasolevate võrgustike kaudu. Toetus 
hõlmab ka eri tegutsejate esitatud 
ühispakkumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab riigihankelepingute 
nõuandekomitee, mis on loodud nõukogu 
otsusega 71/306/EMÜ. Kõnealune komitee 
on komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

1. Komisjoni abistab riigihankelepingute 
nõuandekomitee, mis on loodud nõukogu 
otsusega 71/306/EMÜ. Kõnealune komitee 
on komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses. Komitee moodustamisel 
edendatakse soolist võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab läbi artiklis 4 sätestatud 
piirmäärade kohaldamisest tuleneva mõju 
siseturule ja esitab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 30 
juuniks 2017.

Komisjon vaatab läbi artiklis 4 sätestatud 
piirmäärade kohaldamisest tuleneva mõju 
siseturule ja esitab selle kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 30.
juuniks 2015.

Or. de

Muudatusettepanek 238
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse 
nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 

(b) asjade või teenuste hankelepingute 
puhul kirjeldus dokumendis, millega 
määratakse kindlaks asja või teenuse
sellised nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
universaalnõuetele (sealhulgas puuetega 
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inimeste juurdepääs) 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;

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

Muudatusettepanek 239
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtja identifitseerimisandmed; (a) ettevõtja identifitseerimisandmed;
äriühingu registreerimisnumber, nimi, 
aadress ja pank;

Or. en

Selgitus

Hankedokumentides ettevõtja formaalsusi käsitleva teabe ulatuslikum standardimine aitab 
vähendada üldiseid tehingukulusid samal ajal konkurentsi mõjutamata, kuna kõnealune teave 
on keskse tähtsusega vaid selleks, et määrata kindlaks, kas pakkuja on usaldusväärne, ega ole 
keskse tähtsusega pakkumuste vahel valiku tegemiseks.

Muudatusettepanek 240
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) äriühingu kirjeldus: äriühingu 
asutamise aasta, ettevõtlusvorm, 
omanik(ud), juhatuse liikmed, tegevusala 
kood, peamiste teenuste ja/või peamise 
tootmistegevuse lühikirjeldus;

Or. en

Selgitus

Hankedokumentides ettevõtja formaalsusi käsitleva teabe ulatuslikum standardimine aitab 
vähendada üldiseid tehingukulusid samal ajal konkurentsi mõjutamata, kuna kõnealune teave 
on keskse tähtsusega vaid selleks, et määrata kindlaks, kas pakkuja on usaldusväärne, ega ole 
keskse tähtsusega pakkumuste vahel valiku tegemiseks.

Muudatusettepanek 241
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tõend selle kohta, et ettevõtja on 
täitnud oma kohustused maksude 
maksmise ja sotsiaalkindlustussüsteemide 
suhtes vastavalt üksikute liikmesriikide 
õigusaktidele jne;

Or. en

Selgitus

Hankedokumentides ettevõtja formaalsusi käsitleva teabe ulatuslikum standardimine aitab 
vähendada üldiseid tehingukulusid samal ajal konkurentsi mõjutamata, kuna kõnealune teave 
on keskse tähtsusega vaid selleks, et määrata kindlaks, kas pakkuja on usaldusväärne, ega ole 
keskse tähtsusega pakkumuste vahel valiku tegemiseks.

Muudatusettepanek 242
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ettevõtja peamised majandusnäitajad 
viimase kolme majandusaasta kohta: 
kogukäive, EBIT ja maksevõime suhtarv. 
Idufirmade puhul loetakse see nõue 
täidetuks, kui nende riigihankepassi on 
kantud teave ajavahemiku kohta alates 
nende loomisest kuni praeguse 
kuupäevani;

Or. en

Selgitus

Hankedokumentides ettevõtja formaalsusi käsitleva teabe ulatuslikum standardimine aitab 
vähendada üldiseid tehingukulusid samal ajal konkurentsi mõjutamata, kuna kõnealune teave 
on keskse tähtsusega vaid selleks, et määrata kindlaks, kas pakkuja on usaldusväärne, ega ole 
keskse tähtsusega pakkumuste vahel valiku tegemiseks.

Muudatusettepanek 243
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) ettevõtja peamised 
organisatsioonilised näitajad: keskmine 
töötajate arv viimase kolme aasta jooksul 
ja töötajate arv möödunud aasta lõpus. 
Idufirmade puhul loetakse see nõue 
täidetuks, kui nende riigihankepassi on 
kantud teave ajavahemiku kohta alates 
nende loomisest kuni praeguse 
kuupäevani;

Or. en

Selgitus

Hankedokumentides ettevõtja formaalsusi käsitleva teabe ulatuslikum standardimine aitab 
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vähendada üldiseid tehingukulusid samal ajal konkurentsi mõjutamata, kuna kõnealune teave 
on keskse tähtsusega vaid selleks, et määrata kindlaks, kas pakkuja on usaldusväärne, ega ole 
keskse tähtsusega pakkumuste vahel valiku tegemiseks.

Muudatusettepanek 244
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Hankepassi kehtivusaeg, mis on 
vähemalt kuus kuud.

(f) hankepassi kehtivusaeg, mis on 
vähemalt kaksteist kuud.

Or. en

Selgitus

Riigihankepass võib olla oluline halduskulude vähendamise vahend, kuid selle kehtivusaega 
tuleks pikendada, kuna kuus kuud näib olevat põhjendamatult lühike aeg ning ettevõtjate, 
eelkõige VKEde jaoks oleks oma passi uuendamine kaks korda aastas liiga kulukas.

Muudatusettepanek 245
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – rida 2 – tulp 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79611000-0 ja 85000000 -9 kuni 
85323000 -9 (välja arvatud 85321000-5 ja 
85322000-2)

79611000-0 ja 85000000 -9 kuni 
85323000 -9 (välja arvatud 85321000-5 ja 
85322000-2 ja 85143000-3)

Or. en

Muudatusettepanek 246
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – rida 8 a (uus) ja 8 b (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

74110000-3 kuni 74114000-1 Õigusteenused

Muud teenused

Or. en


