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LÜHISELGITUS

Kontsessioonidel on ELi majandustegevuses tähtis roll. Kuigi otseseid hindamisi on praeguse 
õigusliku olukorra pärast raske teha, väidetakse uuringutes, et umbes 60% era- ja avaliku 
sektori partnerlustest toimuvad Euroopas kontsessioonide vormis.

Ehitustööde kontsessioonilepingute sõlmimist reguleeritakse praegu ainult mõnede teiseste 
õigusaktide sätetega. Teenuste kontsessioonilepingute sõlmimist reguleeritakse ainult 
Euroopa Liidu toimimise lepingu põhisätetega. See õiguslik lünk kavatsetakse käesoleva 
direktiivi ettepanekuga kaotada.

Praegune olukord on ebarahuldav, sest nii ettevõtete kui ka võrgustiku sektori hankijatel 
puudub vajalik õiguskindlus ning Euroopa Liidu ettevõtete, eelkõige VKEde juurdepääs 
kontsessioonidega reguleeritud majandustegevusele on piiratud. 

Lisaks on pingelise eelarve tõttu enamikes ELi liikmesriikides avaliku sektori vahendite tõhus 
kasutamine äärmiselt tähtis, mistõttu on kõige tulemuslikuma ja soodsama lahenduse leidmine 
kontsessioonilepingute sõlmimisel suure tähtsusega. 

Reguleerimisega ELi tasandil ei piirata kuidagi pakkujate vabadust täita oma ülesandeid 
iseseisvalt ja oma vahenditega. Kui pakkuja siiski otsustab sõlmida allhankelepingu kolmanda 
isikuga, tuleb kõigile sobivatele ettevõtetele tagada tegelik juurdepääs turule, et leida 
konkurentsi abil kõige tulemuslikum ja soodsam lahendus ning vältida korruptsiooni.

Siseturu komisjoni 20. veebruari 2012. aasta töödokumendis esitatud kontsessioonilepingute 
sõlmimist reguleeriva direktiivi eeliseid toetatakse igakülgselt, pidades eriti silmas kehtiva 
õigusraamistiku korraldamist, tugevama konkurentsi jaoks stiimulite loomist ja mõnede 
muutmist vajavate üksikute pakutud kriteeriumite eripära.

Raportöör on komisjoni ettepanekuga üldiselt nõus. 

Piirmäärade puhul tehakse ettepanek langetada teenuste kontsessioonilepingute väärtus 2,5 
miljoni euroni, mis muudaks kehtetuks komisjoni esitatud täiendava teavituskohustuse. 

Esitatud muudatusettepanekuga püütakse ka takistada liiga ulatuslikku olelusringi ja 
olelusringi kulude käsituse reguleerimist, sest see võib põhjustada kuritarvitamist. Samal ajal 
tuleks võrgustiku sektori hankijatele anda võimalus lisada pakkumuste hindamise 
kriteeriumide hulka töötingimustega seotud näitajaid ja välistada taotlejad, kes on eksinud 
tugevalt sotsiaal-, töö- ja keskkonnaõiguse valdkonnas. Kuna käesolevas direktiivis ja 
riigihangete direktiivis esitatud piirväärtused erinevad tugevalt, on vajalik vältida 
kontsessioonilepingu käsitusest mööda vaatamist. Elektrooniliste hangete kehtestamise tõttu 
tundub viieaastane tähtaeg pärast rakendamise tähtaega liiga pikk, võrrelduna eelkõige 
riigihangete direktiivis sätestatud märgatavalt lühema tähtajaga. 10 protsendini küündiv 
erasektori osalus riigiettevõtetes peaks jääma erandite raames kehtima.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Õigusraamistiku eeskirjad peavad 
olema selged, lihtsad ja mitte tekitama 
liigset bürokraatiat.

Or. de

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Kontsessioonilepingu eripära tõttu ei 
tohi nende sõlmimist käsitlevate 
eeskirjade koostamisel kopeerida 
riigihankeid käsitlevaid õigusakte.

Or. de

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks 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 kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile või teenuse osutamise 
viisile, tingimusel et need on seotud 
kontsessiooni esemega. Selleks et võtta 
kontsessiooni andmisel paremini arvesse 
sotsiaalseid kaalutlusi, tuleb hankijatele 



PA\907425ET.doc 5/26 PE492.572v02-00

ET

andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 
soodsaima pakkumuse võimalust, võivad 
sellised kriteeriumid olla seotud üksnes 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega. Sellised näitajad 
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.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel on 
vahetu mõju töötajatele 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. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada kontsessiooni 
täitmise kvaliteeti ja seega pakkumuse 
majanduslikku väärtust.

võimaldada lisada pakkumuste hindamise 
kriteeriumide hulka töötingimustega seotud 
näitajad. Kui avaliku sektori hankijad või 
võrgustiku sektori hankijad kasutavad 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
võimalust, võivad sellised kriteeriumid olla 
seotud üksnes kõnealuses tootmisprotsessis 
või teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega. Sellised 
näitajad 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.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel on 
vahetu mõju töötajatele 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 välistaks
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada kontsessiooni 
täitmise kvaliteeti ja seega pakkumuse 
majanduslikku väärtust.

Or. de



PE492.572v02-00 6/26 PA\907425ET.doc

ET

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaliku sektori hankijad, kui ehitustööd 
või teenused, sealhulgas seotud asjad, 
teenivad avalikke huve;

a) käesoleva direktiivi artikli 3 kohased
avaliku sektori hankijad, kui ehitustööd või 
teenused, sealhulgas seotud asjad, teenivad 
avalikke huve;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võrgustiku sektori hankijad, kui 
ehitustööd või teenused, sealhulgas 
nendega seotud asjad, on ette nähtud ühe 
III lisas osutatud tegevuse sooritamiseks.

b) käesoleva direktiivi artikli 4 kohased
võrgustiku sektori hankijad, kui ehitustööd 
või teenused, sealhulgas nendega seotud 
asjad, on ette nähtud ühe III lisas osutatud 
tegevuse sooritamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „taotleja” – ettevõtja, kes on taotlenud
kutset osaleda või keda on kutsutud 
osalema kontsessiooni andmise 
menetluses;

(8) „taotleja” – ettevõtja, kes on taotlenud
osalemist või keda on kutsutud osalema 
kontsessiooni andmise menetluses;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „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.

(14) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh kasutamine ja hooldus, kuni 
kõrvaldamise ja lõpetamiseni;

Or. de

Selgitus

Olelusringi kulude puhul tuleks arvesse võtta vaid neid kulusid, mis tekivad 
kontsessioonilepingu kasutajal või õigussätetel põhinevad keskkonnakulud.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste artikli 2 kohaselt määratletud
kontsessioonide suhtes, mille puhul on 
teenuste kontsessioonide maksumus
vähemalt 2 500 000 eurot ja ehitustööde 
riigikontsessioonide ja ehitustööde 
kontsessioonide maksumus vähemalt 5 
000 000 eurot:

Or. de

Selgitus

Ehitustööde ja teenuste kontsessioonide piirmäärad ei tohiks olla sarnased.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teenuste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 2 500 000 eurot, 
kuid alla 5 000 000 euro, mis ei ole 
sotsiaalteenused ega muud eriteenused, 
kehtib kohustus avaldada kontsessiooni 
andmise teade vastavalt artiklitele 27 ja 
28.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamisel võetakse aluseks avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
hinnangu kohaselt väljamakstav 
kogusumma käibemaksuta, arvestades 
sealhulgas mis tahes valikuvõimalusi ja 
kontsessiooni kestuse pikendamisi.

1. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamisel võetakse aluseks avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
hinnangu kohaselt väljamakstav 
kogusumma käibemaksuta.

Or. de

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamise meetodi valik ei tohi olla 
seotud kavatsusega jätta kontsessioon 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja.
Ehitustööde projekti või teenuste 
koguhulka ei tohi osadeks jaotada, nii et 
see jääks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja, kui selliseks 
jaotamiseks puuduvad objektiivsed 

3. Kontsessiooni hinnangulise maksumuse 
arvutamise meetodi valik ei tohi olla 
seotud kavatsusega jätta kontsessioon 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja.
Ehitustööde projekti või teenuste 
koguhulka ei tohi osadeks jaotada, nii et 
see jääks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja, kui selliseks 
jaotamiseks puuduvad objektiivsed 
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põhjused. põhjused, näiteks VKEdega arvestamine.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui osade kogumaksumus on võrdne 
artiklis 5 sätestatud piirmääraga või sellest
suurem, kohaldatakse käesolevat direktiivi 
iga osa suhtes.

7. Kui osade kogumaksumus on võrdne 
artiklis 5 sätestatud piirmääradega või 
nendest suurem, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi iga osa suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad võivad üksikute osade suhtes 
kontsessioone andes jätta käesolevas 
direktiivis sätestatud sätted kohaldamata, 
kui asjaomase osa hinnanguline maksumus 
käibemaksuta jääb alla 1 miljoni euro.
Selliste osade kogumaksumus, mille jaoks 
sõlmitud lepingute suhtes ei kohaldata 
käesolevat direktiivi, ei tohi siiski ületada 
20 % kavandatava ehitustöö või teenuste 
kavandatava hanke kõikide osade 
kogumaksumusest.

8. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad võivad üksikute osade suhtes 
kontsessioone andes jätta käesolevas 
direktiivis sätestatud sätted kohaldamata, 
kui asjaomase osa hinnanguline maksumus 
käibemaksuta jääb alla 500 000 euro.
Selliste osade kogumaksumus, mille jaoks 
sõlmitud lepingute suhtes ei kohaldata 
käesolevat direktiivi, ei tohi siiski ületada 
20 % kavandatava ehitustöö või teenuste 
kavandatava hanke kõikide osade 
kogumaksumusest.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti ei tohi püüda viia seda 
riigihankedirektiivi reguleerimisalast 
välja.

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiivi ja riigihankeid käsitleva direktiivi piirmäärade suurtest erinevustest 
tuleneb oht, et riigihankelepinguid sõlmitakse kontsessioonidena, et vältida 
riigihankedirektiivi reguleerimisalasse sattumist.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
sektori hankijatel on kohustus pidada 
selliste kontsessioonide andmisel, mis ei 
kuulu oma väärtuste tõttu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse, kinni 
Euroopa Liidu toimimise lepingus 
sätestatud võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtetest.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rahvusvahelises lepingus, mis on 
sõlmitud kooskõlas aluslepinguga 
liikmesriigi ja ühe või mitme kolmanda 
riigi vahel ning mis käsitleb ehitustöid, asju 
või teenuseid, mille eesmärk on mingi 
projekti ühine rakendamine või kasutamine 

a) rahvusvahelises lepingus, mis on 
sõlmitud kooskõlas aluslepinguga 
liikmesriigi ja ühe või mitme kolmanda 
riigi vahel ning mis käsitleb ehitustöid, asju 
või teenuseid, mille eesmärk on mingi 
projekti ühine rakendamine või kasutamine 
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allakirjutanud riikide poolt; allakirjutanud riikide poolt, juhul, kui 
selleks kasutatakse liidu vahendeid;

Or. de

Selgitus

ELi vahendite kasutamise puhul tuleb järgida käesolevas direktiivis sätestatud põhimõtteid.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d kohaldamisel 
otsustavad lepingupooled selliste 
kontsessioonide puhul, mida olulisel 
määral kaasrahastab rahvusvaheline 
organisatsioon või rahvusvaheline 
finantseerimisasutus, milliseid 
kontsessiooni andmise menetlusi 
kohaldada; menetlused peavad olema 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu sätetega.

Esimese lõigu punkti d kohaldamisel 
otsustavad lepingupooled selliste 
kontsessioonide puhul, mida rohkem kui 
veerandi ulatuses kaasrahastab 
rahvusvaheline organisatsioon või 
rahvusvaheline finantseerimisasutus, 
milliseid kontsessiooni andmise menetlusi 
kohaldada; menetlused peavad olema 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu sätetega.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, ning keskpankade 
osutatavaid teenuseid ja toiminguid, mis on 
tehtud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga
(EFSF);

d) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, ning keskpankade 
osutatavaid teenuseid ja toiminguid, mis on 
tehtud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga
(EFSF) ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismiga (ESM);
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Or. de

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) töölepinguid; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b osutatud ringhäälingusaadete 
edastamine hõlmab mis tahes edastamist 
ja levitamist mis tahes elektroonilist võrku 
kasutades.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Edastamise mõiste on määratletud juba lõige 5 punktis b.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad teavitavad 
komisjoni või siseriiklikku 
järelevalveasutust nende taotlusel mis tahes 
tegevusest, mida nad peavad väljajäetuks.
Komisjon võib teavitamise eesmärgil aeg-
ajalt avaldada Euroopa Liidu Teatajas 
loetelud tegevuste kategooriatest, mida ta 
peab sel alusel väljajäetuks. Seejuures 
võtab komisjon arvesse kõiki delikaatseid 

2. Võrgustiku sektori hankijad teavitavad 
komisjoni või siseriiklikku 
järelevalveasutust nende taotlusel mis tahes 
tegevusest, mida nad peavad väljajäetuks.
Komisjon avaldab alates 1. juulist 2013 
iga poole aasta järel Euroopa Liidu 
Teatajas loetelud tegevuste kategooriatest, 
mida ta peab sel alusel väljajäetuks.
Seejuures võtab komisjon arvesse kõiki 
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äriaspekte, millele võrgustiku sektori 
hankijad võivad teavet edastades
tähelepanu juhtida.

delikaatseid äriaspekte, millele võrgustiku 
sektori hankijad võivad teavet edastades 
tähelepanu juhtida.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) teenuste kontsessioonide suhtes, 
tingimusel et vähemalt 60 % selle 
sidusettevõtja teenuste eelneva kolme aasta 
keskmisest kogukäibest on saadud selliste 
teenuste osutamisest temaga seotud 
ettevõtjatele;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ehitustööde kontsessioonide suhtes, 
tingimusel et vähemalt 80 % selle 
sidusettevõtja ehitustööde eelneva kolme 
aasta keskmisest kogukäibest on saadud 
selliste ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

b) ehitustööde kontsessioonide suhtes, 
tingimusel et vähemalt 60 % selle 
sidusettevõtja ehitustööde eelneva kolme 
aasta keskmisest kogukäibest on saadud 
selliste ehitustööde teostamisest temaga 
seotud ettevõtjatele.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vähemalt 80 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija või 
sama hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, mis ületab 10%.

Or. de

Selgitus

Täpsustus on Euroopa Liidu Kohtu otsuse tõttu Altmarki kohtuasjas vajalik.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub artikli 4 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kontrollivate 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate või sama hankija kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

b) vähemalt 80 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub artikli 4 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kontrollivate 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate või sama hankija kontrollitavate
muude juriidiliste isikute alluvuses;

Or. de
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Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, mis ületab 10%.

Or. de

Selgitus

Täpsustus on Euroopa Liidu Kohtu otsuse tõttu Altmarki kohtuasjas vajalik.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 osutatud erasektori osaluse 
puudumist kontrollitakse kontsessiooni 
andmise või kokkuleppe sõlmimise ajal.

Lõigetes 1–4 osutatud, 10% ületavat
erasektori osaluse puudumist kontrollitakse 
kontsessiooni andmise või kokkuleppe 
sõlmimise ajal.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute
tagasiteenimiseks koos investeeritud 
kapitali mõistliku tootlusega.

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute
tagasisaamiseks koos investeeritud kapitali 
mõistliku tootlusega.

Or. de
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Selgitus

Keeleline muudatus.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kontsessiooni 
andmise menetluses osalemise õiguse jätta 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste kontsessioonide täitmise 
kaitstud töökohtade programmi raames, 
tingimusel et üle 30 % sellises töökohas, 
sellise ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

Liikmesriigid võivad kontsessiooni 
andmise menetluses osalemise õiguse jätta 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste kontsessioonide täitmise 
kaitstud töökohtade programmi raames, 
tingimusel et üle 50 % sellises töökohas, 
sellise ettevõtja alluvuses või selliste 
programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt viis
aastat pärast artikli 49 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased kontsessiooni andmise 
menetlused käesoleva artikli nõuete 
kohaselt elektrooniliste sidevahendite abil, 
eelkõige seoses pakkumuste ja 
osalemistaotluste elektroonilise 
esitamisega.

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kolm
aastat pärast artikli 49 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased kontsessiooni andmise 
menetlused käesoleva artikli nõuete 
kohaselt elektrooniliste sidevahendite abil, 
eelkõige seoses pakkumuste ja 
osalemistaotluste elektroonilise 
esitamisega.

Or. de
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Selgitus

Võrreldes eelkõige riigihangete direktiivis sätestatud märgatavalt lühema tähtajaga tundub 
viieaastane tähtaeg liiga pikk.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori hankijad võivad 
hankemenetlustes kasutada 
elektrooniliselt töödeldud andmeid 
menetluse igas etapis ette tulevate vigade 
ennetamiseks, avastamiseks ja 
parandamiseks, töötades selleks välja 
sobivad vahendid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ei ole lepingu täitmiseks üldse 
asjakohane, kuna ei vasta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija 
kontsessioonidokumentides täpsustatud 
vajadustele.

– ei ole lepingu täitmiseks üldse 
asjakohane, kuna ei vasta avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija 
kontsessioonidokumentides täpsustatud 
vajadustele või on 
kontsessioonidokumentidega vastuolus.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumused loetakse ebakorrektseks välja jäetud
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juhul, kui need ei vasta 
kontsessioonidokumentidele või kui 
pakkumuses olevad hinnad on 
tavapäraste konkurentsijõudude eest 
kaitstud.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumused loetakse vastuvõetamatuks 
kõigil järgmistel juhtudel:

Pakkumised ei ole vastuvõetavad
järgmistel juhtudel:

Or. de

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui pakkujatel puudub nõutud
kvalifikatsioon;

b) kui pakkujatel puudub nõutud tõend 
kvalifikatsiooni kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui hind ületab avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija enne 
kontsessioonimenetluse algust kindlaks 
määratud eelarvet, mis on kirjalikult 
dokumenteeritud;

c) kui hind ületab avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija enne 
kontsessioonimenetluse algust kindlaks 
määratud eelarvet rohkem kui 20%, mis on 
kirjalikult dokumenteeritud;
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Or. de

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) nende hinda peetakse põhjendamatult 
madalaks.

d) nende hind on rohkem kui 20% 
madalam teiste pakkumiste keskmisest või 
kirjalikult dokumenteeritud eelarvest.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile või 
olelusringi mõnele muule etapile, nagu on 
osutatud artikli 2 punktis 14.

Kõnealuste omadustega võidakse osutada 
ka konkreetsele tootmisprotsessile või 
tellitud ehitustööde tegemise, asjade 
tarnimise või teenuste osutamise viisile.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pettus Euroopa ühenduste finantshuvide 
kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses;

c) pettus Euroopa ühenduste finantshuvide 
kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses, 
samuti pettus avaliku sektori hankijate või 
võrgustiku sektori hankijate suhtes 
kohaldatavate riiklike eeskirjade 
tähenduses;
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Or. de

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt, või 
süüdimõistvast otsusest tööõiguse 
valdkonnas või saab enda omandusse 
ametiasutuse määratud täitmisele 
pööratava halduskaristuse.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike nende õigusaktide mis tahes 
tõsisest rikkumisest, mille eesmärk on 
kaitsta avalikke huve kooskõlas 
aluslepinguga;

a) ta on teadlik Euroopa Liidu või 
siseriiklike nende õigusaktide mis tahes 
tõsisest rikkumisest, mille eesmärk on 
kaitsta avalikke huve kooskõlas 
aluslepinguga, või tõsisest rikkumisest 
sotsiaal-, töö- ja keskkonnaõiguse 
valdkonnas;

Or. de
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Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
sõlmivad kontsessiooni majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
lõikega 2. Need kriteeriumid võivad lisaks 
hinnale või kuludele hõlmata mis tahes 
järgmist kriteeriumi:

Or. de

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – 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, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 lõike 1 
punktis 14, kui need kriteeriumid 
hõlmavad kõnealuste protsessidega 
vahetult seotud tegureid ning 

d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis.
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iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Olelusringi kulude puhul tuleks arvesse võtta vaid neid kulusid, mis tekivad 
kontsessioonilepingu kasutajal või õigussätetel põhinevad keskkonnakulud.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

j) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise maksumuse saab kindlaks määrata 
ja et seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata kasvuhoonegaaside ja muude 
saasteainete heite kulusid.

Or. de
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Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda, et pakkuja märgiks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja allhangete kõik kavandatud 
täitjad.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad lõike 1 kohaselt 
kehtestada siduva kohustuse või piirata 
alltöövõtjate arvu lepingu suuruse ja 
keerukuse alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad avaldavad Euroopa Liidu 
Teatajas teate selliste muudatuste kohta. 
Kõnealused teated sisaldavad VII lisas 
esitatud teavet ja need avaldatakse 
kooskõlas artikli 28 sätetega.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Muudatustest teatamine, mille tulemuseks ei ole uus hankemenetlus, tundub mõttetu.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessioonide lõpetamine Kontsessioonide lõpetamine ja uus 
pakkumise esitamine

Or. de

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikliga 15 ettenähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt erasektori partneri 
osalemisest lepingu sõlminud juriidilises 
isikus vastavalt artikli 15 lõikele 4;

c) artikliga 15 ettenähtud erandeid ei 
kohaldata tulenevalt suuremast kui 10%-
sest erasektori partneri osalemisest lepingu 
sõlminud juriidilises isikus vastavalt artikli 
15 lõikele 4;

Or. de

Selgitus

Tehniline muudatus. Artikli uuesti sõnastamine.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) Euroopa Liidu Kohus leiab seoses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
258 kohase menetlusega, et liikmesriik on 
jätnud aluslepingute kohased kohustused 
täitmata, kuna kõnealuse liikmesriigi 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 

e) Juhtudel, mille puhul Euroopa Liidu 
Kohus otsustab seoses Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 258 kohase 
menetlusega, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused täitmata, 
kuna kõnealuse liikmesriigi avaliku sektori 
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hankija on andnud kõnesoleva 
kontsessiooni, jättes aluslepingutest ja 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata.

või võrgustiku sektori hankija on andnud 
kõnesoleva kontsessiooni, jättes 
aluslepingutest ja käesolevast direktiivist 
tulenevad kohustused täitmata, peab 
kontsessioonilepingu hankemenetlus 
toimuma poole aasta jooksul.
Liikmesriigid peavad looma selleks 
vajalikud õiguslikud eeldused.

Or. de

Selgitus

Tehniline muudatus. Artikli uuesti sõnastamine.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitustööde riigikontsessioonide või 
ehitustööde kontsessioonide puhul eeskätt 
kontsessiooni andmise dokumentides 
sisalduv tehniliste ettekirjutuste kogum, 
millega määratletakse materjali, toote või 
asja näitajad, mis võimaldavad neid 
kasutada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kavandatud viisil. Nende 
näitajate hulgas on keskkonna- ja 
kliimamõju tase, universaalnõuetele 
vastav kujundus (sealhulgas puuetega 
inimeste juurdepääs) ja 
vastavushindamine, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks;
kõnealused näitajad hõlmavad ka ehitise 
kujunduse ja maksumusega seotud 
ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja ehitustööde vastuvõtmise 
tingimusi ning ehitusmeetodeid, 
tehnoloogiat ja kõiki muid tehnilisi 

a) ehitustööde riigikontsessioonide või 
ehitustööde kontsessioonide puhul eeskätt 
kontsessiooni andmise dokumentides 
sisalduv tehniliste ettekirjutuste kogum, 
millega määratletakse materjali, toote või 
asja näitajad, mis võimaldavad neid 
kasutada avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kavandatud viisil. Nende 
näitajate hulgas on keskkonna- ja 
kliimamõju tase, puuetega inimeste
juurdepääsu tagamine, vastavus liidu 
õigusaktidele, ekspluatatsioonilised 
näitajad, ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
kvaliteedi tagamise kord, terminoloogia, 
sümbolid, katsetamine ja 
katsetamismeetodid, pakendamine, 
märgistus ja etiketid, kasutusjuhendid, 
tootmisprotsessid ja -meetodid ehitustööde 
olelusringi mis tahes etapi jaoks;
kõnealused näitajad hõlmavad ka ehitise 
kujunduse ja maksumusega seotud 
ettekirjutusi, samuti katsetamise, 
järelevalve ja ehitustööde vastuvõtmise 
tingimusi ning ehitusmeetodeid, 
tehnoloogiat ja kõiki muid tehnilisi 
tingimusi, mida avaliku sektori või 
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tingimusi, mida avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on võimeline 
kirjeldama vastavalt üldistele või 
erinormidele, mis seonduvad lõpetatud 
ehitustööde, materjali või koostisosadega;

võrgustiku sektori hankija on võimeline 
kirjeldama vastavalt üldistele või 
erinormidele, mis seonduvad lõpetatud 
ehitustööde, materjali või koostisosadega;

Or. de

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuste kontsessioonide puhul 
määratletakse dokumendis teenuste või 
asjade nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonna- ja kliimamõju tase,
universaalnõuetele vastav kujundus 
(sealhulgas puuetega inimeste juurdepääs) 
ja vastavushindamine, 
ekspluatatsioonilised näitajad, toote 
kasutamine, 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 ning vastavuse hindamise 
kriteeriume;

b) teenuste kontsessioonide puhul 
määratletakse kirjalikult teenuste või 
asjade nõutud näitajad nagu kvaliteet, 
keskkonna- ja kliimamõju tase, puuetega 
inimeste juurdepääsu tagamine, vastavus 
liidu õigusaktidele, ekspluatatsioonilised 
näitajad, toote kasutamine, ohutus või 
mõõtmed, sealhulgas tootele esitatavad 
nõuded, mis puudutavad nime, mille all 
seda müüakse, terminoloogiat, sümboleid, 
katsetamist ja katsetamismeetodeid, 
pakendamist, märgistamist ja tähistamist, 
kasutusjuhendeid

Or. de


