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LÜHISELGITUS

Riigihangetel on oluline koht strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduse eesmärkide saavutamisel. Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv riigihangete 
kohta peaks tooma kaasa Euroopa selle valdkonna õigusaktide ajakohastamise. Sellega 
antakse võimalus lihtsustada kehtivaid menetlusi, parandada nende läbipaistvust ning võtta 
toodete ja teenuste ostmisel vajalikul määral arvesse energiatõhususega seotud aspekte.

Arvamuse koostaja tehtud muudatusettepanekutega julgustatakse elektrooniliste teabe- ja 
suhtlusvahendite laialdast kasutamist riigihanke erinevates etappides – alates pakkumuse 
tegemisest kuni lepingu täitmise jälgimiseni. IT kasutamine peaks nii vähendama kulusid kui 
ka suurendama väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) osalust. Et vältida 
ebapiisavatest IT-teadmistest tulenevat takistavat mõju, soovitatakse liikmesriikidel pakkuda 
võimalusi osaleda koolitustel, et omandada riigihankemenetluse elektrooniliseks täitmiseks 
vajalikud oskused.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tugevdada lepingu täitmisetapi järelevalvet ning luua 
võimalus rakendada tulevikus lepingu tõsise rikkumise korral töövõtja suhtes sanktsioone. 
Tulemuslikkuse järelevalve ja võimalus rakendada sanktsioone võivad märkimisväärselt 
parandada hankekultuuri ja tagada riigi raha tõhusaima kasutamise.

Kuna on välja selgitatud, et riigihankemenetluste rahaline koormus on VKEdele tõsine 
takistus riigihankemenetluses osalemisele, teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon 
koostaks kogu Euroopa Liitu hõlmava andmestiku kõigi riigihankega seotud tasude kohta, 
kuna selliste tasude selge tuvastamine võimaldaks vaadata läbi need tasud, mis on 
põhjendamatult koormavad. Veelgi enam, laialdase juurdepääsu tagamiseks 
riigihankepakkumistele soovitatakse liikmesriikidel kehtestada objektiivsed, tõhusad ja 
väikeste kuludega apellatsioonimenetlused. Seda arvesse võttes arvab arvamuse koostaja, et 
pigem tasub kasutada olemasolevaid riigihangete eest vastutavaid pädevaid asutusi kui 
asutada uusi järelevalveasutusi.

Ja viimaks, kuid sama olulisena on eriliselt rõhutatud riigihangete keskkonnahoidlikkust ja 
vajadust lisada see riigihankega ostetud toodete ja teenuste hindamiskriteeriumidesse. Seega 
peaksid valikukriteeriumid sisaldama kulutõhusust kogu olelustsükli analüüsi põhjal, milles 
võetakse nõuetekohaselt arvesse käsitletavate toodete või teenuste energiatõhususe tulemusi 
kogu nende olelustsükli jooksul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) Vaja on suurendada paindlikkust 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 selle direktiiviga 
ette nähtud konkurentsipõhist 
läbirääkimistega hankemenetlust
olukorras, kus läbirääkimistega avatud 
või piiratud hankemenetlused ei viiks 
tõenäoliselt hanget 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.

15) Vaja on suurendada paindlikkust ning 
eelkõige võimaldada laiemat juurdepääsu 
läbirääkimistega hankemenetlusele; nii on 
sõnaselgelt ette nähtud WTO 
riigihankelepinguga, mis võimaldab 
läbirääkimisi kõigi menetluste puhul. 
Avaliku sektori hankijad peavad saama 
kasutada selle direktiiviga ette nähtud 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust. 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

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Muudatusettepanek 2

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 
ning ka täitmisetapis ette tulevaid vigu 
ennetada, avastada ja parandada.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a) Energiatõhusus on strateegia 
„Euroopa 2020” ressursitõhusa Euroopa 
juhtalgatuse üks peamisi aspekte. 
Energiatõhususe kõrge taseme tagamiseks 
riigihangete puhul tagavad liikmesriigid, 
et nad ostavad heade energiatõhususe 
tulemustega tooteid, süsteeme ja hooneid 
ning seadmeid, eeskätt IT-valdkonnas, 
võttes arvesse kogu olelustsükli analüüsil 
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põhinevat kulutõhusust.

Or. en

Selgitus

Viide tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE/7/06352) energiatõhususe 
direktiivi vastuvõetud versioonile.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31 a) Selleks et muuta riigihankelepingud 
– ka need, mis jäävad allapoole liidu 
künniseid – VKEdele võimalikult 
juurdepääsetavaks, võivad liikmesriigid 
võtta kasutusele täiendavaid 
riigihankemeetmeid.

Or. en

Selgitus

Üle poolte riigihangete ELis jäävad väljapoole direktiivi kohaldamisala, mis paneb 
liikmesriikidele olulise rolli aidata VKEde osalemist. Riikliku taseme hankelepingud 
tähendavad paremat võimalust, kuna nende lepingute ulatus sobib VKEdele paremini.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32 a) Riigihankemenetlustes osalemine 
tähendab paljudele ettevõtjatele suurt 
rahalist koormust. Et toetada VKEde 
osalemist, tuleks oluliselt vähendada nii 
hankeetapi, täitmisetapi kui ka 
õiguskaitseetapi rahalist koormust.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32 b) Komisjon peaks ette valmistama ja 
avaldama kogu liitu hõlmava 
riigihankemenetlustega seotud tasude 
andmiku, põhitähelepanuga 
apellatsioonitasudel ja muudel 
õiguskaitsega seotud kuludel.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tellijad ja teised asjaomased isikud 
tagavad konfidentsiaalse teabe kaitse ja 
astuvad samme sellise teabe mis tahes 
väärkasutuse vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-hanke süsteemide tehniliste standardite 
koostamisel artikli 19 kohaselt peaks 
komisjon kõrgeimate 
konfidentsiaalsusstandardite tagamiseks 
tegema tihedat koostööd Euroopa Võrgu-
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ja Infoturbeametiga (ENISA).

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitud sidevahendid peavad olema 
üldiselt kättesaadavad ega tohi seega 
piirata ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlusele.

Valitud sidevahendid peavad olema 
üldiselt kättesaadavad ega tohi seega 
piirata ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlusele.

Teabe vahetamisel ning salvestamisel 
tagavad avaliku sektori hankijad andmete 
tervikluse ning pakkumuste ja 
osalemistaotluste konfidentsiaalsuse 
säilimise. Nad tutvuvad pakkumuste ja 
osalemistaotluste sisuga alles pärast
laekumistähtaja möödumist.

Teabe vahetamisel ning salvestamisel 
tagavad avaliku sektori hankijad andmete 
tervikluse ning pakkumuste ja 
osalemistaotluste ning ka artiklis 18 
osutatud teabe konfidentsiaalsuse 
säilimise. Nad tutvuvad pakkumuste ja 
osalemistaotluste sisuga alles pärast 
laekumistähtaja möödumist.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.

Liikmesriigid pakuvad aegsasti võimalusi 
osaleda koolitustel, et omandada 
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riigihankemenetluse elektrooniliseks 
täitmiseks vajalikud oskused.

Seda kohustust ei kohaldata, kui 
elektrooniliste vahendite kasutamine 
nõuaks erivahendeid või failivorminguid, 
mis ei ole kõigis liikmesriikides lõike 3 
tähenduses üldiselt kättesaadavad. 
Pakkumuste esitamiseks muid 
sidevahendeid kasutavad avaliku sektori 
hankijad peavad hankedokumentides 
näitama, et elektrooniliste vahendite 
kasutamine nõuaks ettevõtjatega 
vahetatava teabe olemuse tõttu 
erivahendeid või failivorminguid, mis ei 
ole kõigis liikmesriikides üldiselt 
kättesaadavad.

Seda kohustust ei kohaldata, kui 
elektrooniliste vahendite kasutamine 
nõuaks erivahendeid või failivorminguid, 
mis ei ole kõigis liikmesriikides lõike 3 
tähenduses üldiselt kättesaadavad. 
Pakkumuste esitamiseks muid 
sidevahendeid kasutavad avaliku sektori 
hankijad peavad hankedokumentides 
näitama, et elektrooniliste vahendite 
kasutamine nõuaks ettevõtjatega 
vahetatava teabe olemuse tõttu 
erivahendeid või failivorminguid, mis ei 
ole kõigis liikmesriikides üldiselt 
kättesaadavad.

Avaliku sektori hankijatel on õigustatud 
põhjus mitte nõuda esitamisprotsessi 
käigus elektrooniliste sidevahendite 
kasutamist järgmistel juhtudel:

Avaliku sektori hankijatel on õigustatud 
põhjus mitte nõuda esitamisprotsessi 
käigus elektrooniliste sidevahendite 
kasutamist järgmistel juhtudel:

a) tehnilisi kirjeldusi ei saa hanke olemuse 
tõttu edastada failivormingutega, mida 
toetavad üldiselt kasutatavad rakendused;

a) tehnilisi kirjeldusi ei saa hanke olemuse 
tõttu edastada failivormingutega, mida 
toetavad üldiselt kasutatavad rakendused;

b) tehnilise kirjelduse jaoks sobivaid 
failivorminguid toetavad rakendused 
kuuluvad omandiõigustega kaitstud 
litsentsi alla ja neid ei saa teha avaliku 
sektori hankijale allalaadimiseks või 
kaugkasutamiseks kättesaadavaks;

b) tehnilise kirjelduse jaoks sobivaid 
failivorminguid toetavad rakendused 
kuuluvad omandiõigustega kaitstud 
litsentsi alla ja neid ei saa teha avaliku 
sektori hankijale allalaadimiseks või 
kaugkasutamiseks kättesaadavaks;

c) tehnilise kirjelduse esitamiseks sobivaid 
failivorminguid toetavad rakendused
kasutavad failivorminguid, mida ei ole 
võimalik töödelda ühegi teise avatud või 
allalaaditava rakendusega.

c) tehnilise kirjelduse esitamiseks sobivaid 
failivorminguid toetavad rakendused 
kasutavad failivorminguid, mida ei ole 
võimalik töödelda ühegi teise avatud või 
allalaaditava rakendusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankelepinguid sõlmides kohaldavad 
avaliku sektori hankijad siseriiklikku 
menetlust, mida on kohandatud käesoleva 
direktiivi sätetega, tingimusel et hange on 
käesoleva direktiivi kohaselt välja 
kuulutatud, ilma et see mõjutaks artikli 30 
sätteid.

Hankelepinguid sõlmides kohaldavad 
avaliku sektori hankijad siseriiklikku 
menetlust, mida on kohandatud käesoleva 
direktiivi sätetega, tingimusel et hange on 
käesoleva direktiivi kohaselt välja 
kuulutatud, ilma et see mõjutaks artikli 30 
sätteid.

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada avatud 
või piiratud hankemenetlust, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada avatud 
või piiratud hankemenetlust, lähtudes 
käesoleva direktiivi sätetest.

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

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

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 läbirääkimistega 
hankemenetlust või võistlevat dialoogi, 
eeldusel et sellega tagatakse võrdsed 
võimalused ja välditakse 
konkurentsimoonutusi.

a) ehitustööde puhul, kui ehitustööde 
lepingu ese hõlmab nii ehitustööde 
projekteerimist kui ka tegemist artikli 
lõike 8 tähenduses või kui projekti 
õiguslike või rahaliste aspektide 
kindlaksmääramiseks on vaja 
läbirääkimisi;
b) ehitustööde riigihankelepingute puhul, 
kui ehitustööd tehakse üksnes teadus-,
innovatsiooni-, katse- või arendustegevuse 
eesmärkidel ning neil ei ole kasumi 
tagamise või teadus- ja arenduskulude 
tagasiteenimise eesmärki;
c) teenuste või asjade puhul, kui puudub 
piisavalt täpne tehniline kirjeldus, milles 
viidataks mis tahes standarditele, Euroopa 
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tehnilistele tunnustustele, ühistele 
tehnilistele kirjeldustele või tehnilistele 
määratlustele VIII lisa punktide 2−5 
tähenduses;
d) avatud või piiratud menetluse 
ebakorrektsete või vastuvõetamatute 
pakkumuste puhul artikli 30 lõike 2 
punkti a tähenduses;
e) kui ehitustööde, asjade või teenuste 
olemuse või keerukuse või nendega 
kaasnevate riskidega seotud mingite 
asjaolude tõttu ei ole lepingut võimalik 
sõlmida ilma eelnevate läbirääkimisteta.
Liikmesriigid võivad otsustada jätta 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluse menetluse 
siseriiklikusse õigusesse üle võtmata.

Or. en

Selgitus

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Muudatusettepanek 12

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 

2. Seoses ehitustööde ja teenuste 
hankelepingutega ning asjade 
hankelepingute puhul asjade kohaletoomise 
ja paigaldamistöödega võivad avaliku 
sektori hankijad nõuda, et kindlaid olulisi 
ülesandeid – mis on olulised töö 
õigeaegseks lõpetamiseks lepingus 
sätestatud kvaliteedikriteeriumide 
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ettevõtjate rühm, siis selle rühma liige. kohaselt – teostaks pakkuja ise või kui 
pakkumuse esitab artikli 6 kohane 
ettevõtjate rühm, siis selle rühma liige.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Tellija kehtestab lepingu täitmisega seoses 
piisava tulemuslikkusjärelevalve ja 
kvaliteedi tagamise tavad ning osutab 
neile tavadele ka konkursikutses. Lepingu 
täitmise järelevalve tõhususe ja 
läbipaistvuse suurendamiseks toetab neid 
järelevalvetavasid elektrooniline hange.

Or. en

Selgitus

Järelevalve puudumine lepingu täitmise üle võib põhjustada olukordi, mida tuleb hiljem 
hakata parandama. Selleks et saada võimalikult varakult teada mittevastavustest lepingu 
täitmisel, tuleb valvata lepingu tulemuslikkuse ja täitmise üle. Sellega tagataks riigi raha 
tõhusaim kasutamine. Elektroonilist hanget võiks kasutada ka täitmisetapil tekkivate vigade 
ennetamiseks, tuvastamiseks ja parandamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 b
Leping sisaldab selget menetlust juhuks, 
kui lepingu toimimisel ja täitmisel 
ilmnevad mittevastavused.
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Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 c
Selleks et riigihankes saaks osaleda 
võimalikult palju turuosalisi, tagavad 
liikmesriigid, et apellatsioonimenetlused 
on objektiivsed, tõhusad ja väikeste 
kuludega.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 d
Töövõtja tõsise lepingurikkumise või 
mittevastavuse korral võib tellija 
rakendada töövõtja suhtes karistusi, 
ennetamaks edaspidiste lepingute puhul 
tekkida võivaid mittevastavusi või tõsiseid 
rikkumisi.

Or. en

Selgitus

Võimalus rakendada edaspidi karistusi töövõtjate suhtes, kes rikuvad tõsiselt lepingut või ei 
täida seda, võib märkimisväärselt parandada hankekultuuri ja tagada riigi raha tõhusaima 
kasutuse.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III jaotis – I a peatükk (uus) – artikkel 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a peatükk
Keskkonnahoidlik riigihange

Artikkel 76 a
Kui riigiasutused ostavad tooteid, 
süsteeme, teenuseid ja hooneid, tagavad 
liikmesriigid, et nad ostavad selliseid 
tooteid, süsteeme, teenuseid ja hooneid 
ning seadmeid, eeskätt IT-valdkonnas, 
mis on väga energiatõhusad, nagu on 
osutatud energiatõhususe direktiivi III 
lisas, võttes arvesse kogu olelustsükli 
analüüsil põhinevat kulutõhusust, nagu 
on osutatud artiklis 67. Nende toodete 
puhul, mis ei ole hõlmatud 
energiatõhususe direktiivi III lisaga, 
püüavad riigiasutused võtta arvesse 
ostude energiatõhusust.
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
energiatõhususe direktiivi lõike 1 ja III 
lisa sätete kohaldamiseks riigiasutustele, 
kes liisivad või rendivad tooteid, süsteeme 
ja teenuseid, välja arvatud lühiajaliste 
lepingute puhul, mille tähtaeg ei pikene.
Liikmesriigid tagavad, et teenuselepingute 
hankemenetlustes hindavad riigiasutused 
võimalust sõlmida pikaajalisi 
energiatõhusaid lepinguid, nagu on 
osutatud energiatõhususe direktiivi 
artiklis 14 b.
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 tehnilist sobivust ja kavandatavat 
kasutust.
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Or. en

Selgitus

Viide tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE/7/06352) energiatõhususe 
direktiivi vastuvõetud versioonile.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III jaotis – I a peatükk (uus) – artikkel 76 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 b
Töövõtjal peab olema piisavalt 
asjatundlikkust kogu keskkonnahoidliku 
riigihanke menetluse läbimiseks. 
Liikmesriigid pakuvad aegsasti võimalusi 
osaleda koolitustel, et omandada 
keskkonnahoidliku riigihanke menetluse 
täitmiseks vajalikud oskused.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni. Kõnealust järelevalvet 
kohaldatakse kõigi avaliku sektori 
hankijate suhtes.

Liikmesriigid tagavad rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise. Kõnealust 
järelevalvet kohaldatakse kõigi avaliku 
sektori hankijate suhtes.

Or. en
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Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:

Pädevad asutused vastutavad järgmiste 
ülesannete eest:

a) riigihangete eeskirjade kohaldamise ning 
avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;

a) riigihangete eeskirjade kohaldamise ning 
avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;

b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;

b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;

c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, korduvate 
küsimustega ja riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega seotud süsteemsete 
raskustega, ohtude märkamise ja muude 
teadlikkuse tõstmise meetoditega, võttes 
arvesse selle direktiivi sätteid ja Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikat;

c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, korduvate 
küsimustega ja riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega seotud süsteemsete 
raskustega, ohtude märkamise ja muude 
teadlikkuse tõstmise meetoditega, võttes 
arvesse selle direktiivi sätteid ja Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikat;

d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;

d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;

e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 

e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
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rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;

rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;

f) elanike ja ettevõtjate kaebuste uurimine 
seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendama selle 
tähelepanuta jätmist;

f) elanike ja ettevõtjate kaebuste uurimine 
seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendama selle 
tähelepanuta jätmist;

g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
otsuste jälgimine seoses aluslepingu artikli 
267 alusel tehtud Euroopa Liidu Kohtu 
otsuste või Euroopa Kontrollikoja 
auditileidudega, mis näitavad liidu 
riigihanke-eeskirjade rikkumist liidu 
kaasrahastatavate projektide puhul; 
järelevalveasutus teatab Euroopa
Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
rahastatavate lepingutega.

g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis näitavad 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumist liidu 
kaasrahastatavate projektide puhul; 
järelevalveasutus teatab Euroopa 
Pettustevastasele Ametile ELi 
menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 
see on seotud otseselt või kaudselt ELi 
rahastatavate lepingutega.

Punktis e osutatud ülesanded ei piira õigust 
esitada kaebus siseriiklike õigusaktide või 
direktiivi 89/665/EMÜ põhjal loodud 
süsteemi alusel.

Punktis e osutatud ülesanded ei piira õigust 
esitada kaebus siseriiklike õigusaktide või 
direktiivi 89/665/EMÜ põhjal loodud 
süsteemi alusel.

Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.

Liikmesriigid annavad pädevatele 
asutustele volitused vaadata asjakohaste 
siseriiklike õigusaktide alusel läbi avaliku 
sektori hankijate otsused selliste rikkumiste 
kohta, mis on avastatud jälgimise ja 
õigusabi andmise käigus.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimib
järelevalveasutus komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni selle 
direktiivi mis tahes rikkumisest seoses 
hankemenetlusega, mida kasutatakse 
otseselt või kaudselt liidu rahastatavate 
lepingute sõlmimiseks.

Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
liikmesriikidega suhtlemisel, toimivad 
pädevad asutused komisjoni jaoks 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni selle 
direktiivi mis tahes rikkumisest seoses 
hankemenetlusega, mida kasutatakse 
otseselt või kaudselt liidu rahastatavate 
lepingute sõlmimiseks.

Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mis 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 
analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib usaldada 
järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 
järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 
riiklikud asutused, kes on kohustatud 
tema juhiseid järgima, võtavad 
kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 
korral asjakohaseid meetmeid.

Or. en
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Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
sellele direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.

Pädevate asutuste teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
sellele direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
alusel.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui lepingu 

Avaliku sektori hankijad edastavad 
pädevatele asutustele kõigi sõlmitud 
lepingute tervikteksti, kui lepingu 
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maksumus on vähemalt maksumus on vähemalt
a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;

a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;

b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku otsest 
tasuta juurdepääsu lõikes 6 osutatud 
sõlmitud lepingutele. Lepingute mõne osa 
puhul võib juurdepääsu andmisest 
keelduda, kui nende avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
riivaks mõne avalik-õigusliku või 
eraõigusliku ettevõtja õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 
teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 
andmekaitsealaste õigusaktidega 
võimaldavad pädevad asutused kirjaliku 
taotluse korral piiramatut ja täielikku otsest 
tasuta juurdepääsu lõikes 6 osutatud 
sõlmitud lepingutele. Lepingute mõne osa 
puhul võib juurdepääsu andmisest 
keelduda, kui nende avaldamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus avalike huvidega või 
riivaks mõne avalik-õigusliku või 
eraõigusliku ettevõtja õigustatud ärihuve 
või võiks kahjustada ausat konkurentsi 
nende vahel.

Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.

Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 
avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 
mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 
taotluse esitamise päevast.

Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi. 

Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 
ei pea näitama, et neil on asjaomase 
lepingu suhtes otsene või kaudne huvi. 
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Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.

Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
avalikustada.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 2 osutatud aastaaruandele lisatakse 
kokkuvõte kõigist tegevustest, mis 
järelevalveasutus teostab lõigete 1−7 
kohaselt.

Lõikes 2 osutatud aastaaruandele lisatakse 
kokkuvõte kõigist tegevustest, mida 
pädevad asutused teostavad lõigete 1−7 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides juba jälgitakse ja reguleeritakse riigihankeid, peaksid andma teavet, 
koostama aastaaruande ja komisjonile aru andma nende ülesannete eest juba vastutavad 
asutused. Majanduskriisi ajal on oluline lihtsustada haldusülesandeid ja kasutada tõhusalt 
olemasolevat korda ning riigi raha.


