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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid 
tuleks kasutusele võtta kõigis 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avatud menetluse puhul võib iga 
huvitatud ettevõtja esitada väljakuulutatud 
hanke pakkumuse. Pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaeg on 40 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.
Pakkumusele lisatakse kvalitatiivse valiku 
tegemiseks nõutud teave.

1. Avatud menetluse puhul võib iga 
huvitatud ettevõtja esitada väljakuulutatud 
hanke pakkumuse. Pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaeg on 52 päeva alates 
hanketeate saatmise kuupäevast.
Pakkumusele lisatakse kvalitatiivse valiku 
tegemiseks nõutud teave.

2. Kui võrgustiku sektori hankijad on 
avaldatud perioodilise eelteate, mida ei 
kasutata hanke väljakuulutamise teatena, 
võib käesoleva artikli lõike 1 teise lõigu 
kohast pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 20 päevani, 
kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

2. Kui võrgustiku sektori hankijad on 
avaldatud perioodilise eelteate, mida ei 
kasutata hanke väljakuulutamise teatena, 
võib käesoleva artikli lõike 1 teise lõigu 
kohast pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 36 päevani, 
kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

(a) perioodiline eelteade sisaldas lisaks VI 
lisa A osa I jao kohaselt nõutavale teabele 
kogu teavet, mis on nõutav VI lisa A osa II 
jao kohaselt, kui viimasena osutatud teave 
on perioodilise eelteate avaldamise ajal 
kättesaadav; (b) see saadeti avaldamiseks
45 päeva kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmise kuupäeva.

(a) perioodiline eelteade sisaldas lisaks VI 
lisa A osa I jao kohaselt nõutavale teabele 
kogu teavet, mis on nõutav VI lisa A osa II 
jao kohaselt, kui viimasena osutatud teave 
on perioodilise eelteate avaldamise ajal 
kättesaadav; (b) see saadeti avaldamiseks
52 päeva kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmise kuupäeva.

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

3. Kui asjaolude kiireloomulisus, mida 
võrgustiku sektori hankijad nõuetekohaselt 
põhjendavad, muudab lõike 1 teise lõiguga 
ette nähtud tähtaja kasutamise võimatuks, 
võivad nad määrata tähtaja, mis on 
vähemalt 22 päeva alates hanketeate 
saatmise kuupäevast.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiratud hankemenetluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada väljakuulutatud 
hankemenetluses osalemise taotluse, 
esitades kvalitatiivse valiku tegemiseks 
nõutud teabe. Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 15 päeva.

1. Piiratud hankemenetluse puhul võib iga 
ettevõtja esitada väljakuulutatud 
hankemenetluses osalemise taotluse, 
esitades kvalitatiivse valiku tegemiseks 
nõutud teabe. Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 37
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 22 päeva.

2. Pakkumuse võivad esitada ainult need 
ettevõtjad, kellele võrgustiku sektori 
hankija saadab nõutud teabe hindamise 
põhjal vastava kutse. Võrgustiku sektori 
hankijad võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.

2. Pakkumuse võivad esitada ainult need 
ettevõtjad, kellele võrgustiku sektori 
hankija saadab nõutud teabe hindamise 
põhjal vastava kutse. Võrgustiku sektori 
hankijad võivad piirata menetluses osalema 
kutsutavate vastavaks tunnistatud taotlejate 
arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.

Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega.

Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega.

Kui pakkumuste laekumise tähtaja suhtes 
kokkuleppele jõudmine ei ole võimalik, 
määrab võrgustiku sektori hankija tähtaja, 
mis on igal juhul vähemalt 10 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Kui pakkumuste laekumise tähtaja suhtes 
kokkuleppele jõudmine ei ole võimalik, 
määrab võrgustiku sektori hankija tähtaja, 
mis ei tohi olla lühem kui 24 päeva ja mis
on igal juhul vähemalt 10 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul võib iga ettevõtja 
esitada väljakuulutatud hankemenetluses 
osalemise taotluse, esitades kvalitatiivse 
valiku tegemiseks nõutud teabe.
Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

1. Väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluse puhul võib iga ettevõtja 
esitada väljakuulutatud hankemenetluses 
osalemise taotluse, esitades kvalitatiivse 
valiku tegemiseks nõutud teabe.
Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 37
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 22 päeva.

2. Läbirääkimistel võivad osaleda ainult 
need ettevõtjad, keda võrgustiku sektori 
hankija kutsub nõutud teabe hindamise 
põhjal läbirääkimistel osalema. Võrgustiku 
sektori hankijad võivad piirata menetluses 
osalema kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.
Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega. Kui pakkumuste laekumise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab võrgustiku sektori 
hankija tähtaja, mis on igal juhul vähemalt 
10 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku kuupäevast.

2. Läbirääkimistel võivad osaleda ainult 
need ettevõtjad, keda võrgustiku sektori 
hankija kutsub nõutud teabe hindamise 
põhjal läbirääkimistel osalema. Võrgustiku 
sektori hankijad võivad piirata menetluses 
osalema kutsutavate vastavaks tunnistatud 
taotlejate arvu artikli 72 lõike 2 kohaselt.
Pakkumuste laekumise tähtaeg võidakse 
määrata võrgustiku sektori hankija ja 
valitud taotlejate vastastikusel 
kokkuleppel, tingimusel et kõikidele 
taotlejatele antakse pakkumuste 
ettevalmistamiseks ja esitamiseks võrdselt 
aega. Kui pakkumuste laekumise tähtaja 
suhtes kokkuleppele jõudmine ei ole 
võimalik, määrab võrgustiku sektori 
hankija tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui 
24 päeva ja mis on igal juhul vähemalt 10 
päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

5. Võrgustiku sektori hankijad ei tohi
sõlmida lepingut pakkujaga, kes esitas 
parima pakkumuse, kui nad on kindlaks 
teinud, et kõnealune pakkumus ei vasta 
vähemalt samaväärselt kohustustele, mis 
on kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse või intellektuaalomandi 
õiguste valdkonnas või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja tööõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 10% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Or. en


