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LÜHISELGITUS

Riigihankeid tuleb kasutada ühtse turu elluviimiseks ja majanduskasvu edendamiseks 
liikmesriikides. Euroopa avaliku sektori hankijad kulutavad ligikaudu 18% SKPst asjadele, 
ehitustöödele ja teenustele. 

Arvamuse koostaja usub, et riigihangete direktiivide elluviimine peab vastama järgmistele 
põhimõtetele:
- menetluste lihtsustamine, millest oleks kasu kõikidele ettevõtjatele;
- VKEde osalemise hõlbustamine; 
- parimate võimalike tulemuste tagamine seoses kulutuste tasuvusega;
- avaliku sektori vahendite tõhus ja läbipaistev kasutamine.

Arvamuse koostaja arvates näib komisjoni ettepanek minevat õiges suunas seoses eelkõige 
järgmiste elementidega:
- Menetluste ajakohastamine: avaliku sektori hankijad võivad kriteeriume uurides otsustada 
kõige otstarbekama järjestamise üle ning võtta pakkumuste hindamise kriteeriumina arvesse 
lepingut täitma määratud personali töökorraldust ja kvalifikatsiooni. 
- Avaliku sektori hankijatel on õigus jätta kõrvale ettevõtjad, kelle puhul on varasemate 
lepingute täitmisega seoses esinenud tõsiseid või pidevaid vigu. 
- Avaliku sektori hankijad võivad aktsepteerida taotlejaid ja pakkujaid kõrvalejätmise 
põhjustest hoolimata, kui viimased on võtnud asjakohaseid meetmeid ebaseadusliku käitumise 
tagajärgede kõrvaldamiseks ning ennetavad tõhusalt sobimatu tegevuse juhtusid.

Arvamuse koostaja peab vajalikuks esitada mõned muudatusettepanekud, millel on õiguslik 
toime komisjoni seadusandlikule ettepanekule, et tugevdada ja ajakohastada olemasolevaid 
õigusakte, mis reguleerivad riigihankeid Euroopas. 

Käesolev arvamus soovib seaduslikkuse seisukohast rõhutada ettepanekutes sisalduvat 
kriitikat, eesmärgiga aidata kaasa õiguskindlusele.

Arvamuse koostaja toob välja järgmise kriitika:

- Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamine peab olema erand 
direktiivis sätestatud menetluste paljususes ning seetõttu peetakse vajalikuks sätestada 
maksimaalsed summad, mille ületamisel ei saa neid kasutada (500 000 eurot ehitustööde ja 
100 000 eurot teenuste puhul). 

- Alternatiivsete lahenduste kasutamine: et vältida kõnealuse vahendi väärkasutamist, 
peetakse vajalikuks määrata alternatiivse lahenduse maksimaalne hind, mis tuleb lisada 
hankedokumentides nimetatud miinimumnõuete hulka.

- Hanke osadeks jaotamise võimalus on kooskõlas direktiivides sätestatud lihtsustamise ja 
tõhustamise eesmärkidega. Kui see suudab konkreetselt hõlbustada riigiasutuste tegevust ja 
samal ajal soodustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemist hangete 
pakkumustes, tuleb sätestada kõnealuse võimaluse kasutamise vajaduse eelnev hindamine.

- Samuti peetakse vajalikuks piirata eelise kasutamist vaid materiaalsete nõuete 
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omandamiseks (majandus- ja finantssuutlikkuse nõuded). Et luua suuremat õigus- ja 
majanduskindlust, tuleb tugevdada teiste majandusüksuste nõuete kasutamist nõudva ettevõtja 
ja nende teiste majandusüksuste vahelist solidaarvastutust. Sel viisil oleks võimalik võidelda 
sellega kaasneva ebakindlusega töö teostamisel. Mis puudutab riiklikke ehitustöid, siis riigi 
raha tõhusa kasutamise järelevalve peab olema maksimaalne.

- ELi kohus välistas oma 7. oktoobri 2004. aasta otsuses nr 76, et lepingu sõlmimise ainsa 
kriteeriumi abstraktne ja üldine kehtestamine pole üksnes vastuolus ühenduse õigusega, vaid 
jätab ka avaliku sektori hankijad ilma võimalusest võtta arvesse iga hanke omadusi ja valida 
igale neist sobivaim kriteerium, mis tagab vaba konkurentsi ja parima pakkumuse valimise. 
Seetõttu on soovitav, et avaliku sektori hankijad järgivad kulutõhususel põhinevat 
lähenemisviisi.

- Kui lepingu täitmiseks on ette nähtud alltöövõtja kasutamine, peaks avaliku sektori hankija 
kehtestama otsemakse nõude alltöövõtjale. Sel viisil kaoks osutatud teenuste eest maksmata 
jätmise oht, tagades eeskätt VKEdele suurema majanduskindluse.

- Kehtivate lepingute muudatused, kui need on olulised, eeldavad uut hankemenetlust. 
Piirmäär, mis on 5% algse lepingu väärtusest, ei pruugi olla piisav lepingu olulise muudatuse 
hindamiseks. Komisjon märgib oma ettepanekus, et muudatus on oluline, kui see ületab 5% 
algse lepingu väärtusest ja erandina käesolevast sättest, kui mis tahes hinnatõus ei ületa 50% 
esialgse lepingu maksumusest. Peetakse asjakohaseks tõsta piirmäära 10%-ni esialgse lepingu 
väärtusest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisel ja 
rakendamisel võtma arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, edendama 
kõrget tööhõive taset, tagama piisava 
sotsiaalse kaitse, võitlema sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning edendama 
kõrgetasemelist haridust, koolitust ja 
tervisekaitset, pidades silmas sotsiaalselt ja 
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tasuvuse. keskkonna seisukohast säästva arengu 
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas avaliku sektori 
hankijad saavad kasutada neile antud 
kaalutlusõigust riigihankelepingute 
määratlemisel ja sõlmimisel, et kaasa 
aidata keskkonnakaitsele, sotsiaalsele 
heaolule ja säästva arengu edendamisele 
ning samas tagada lepingutega seotud 
kulutuste parima tasuvuse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast tuleks 
läbi vaadata. Selle tulemusena laiendatakse 
direktiivi täielikku reguleerimisala mitmele 
teenusele (nt hotelli- ja õigusteenused, 
mille puhul esines väga kõrge piiriülese 
kaubanduse protsent).

(10) ELi riigihangetealaste õigusaktide 
mõju ja tõhususe hindamise tulemused 
näitasid, et teatavate teenuste väljajätmine 
direktiivi täielikust reguleerimisalast tuleks 
läbi vaadata. Selle tulemusena laiendatakse 
direktiivi täielikku reguleerimisala mitmele 
teenusele (nt hotelliteenused, mille puhul 
esines väga kõrge piiriülese kaubanduse 
protsent).

Selgitus

Eranditult usalduspõhised ja liikmesriikide traditsioonidega seotud õigusteenused tuleb 
direktiivi ettepanekust välja jätta, kuna need nõuavad subjektiivsete tegurite hindamist, mis 
on seotud tellija konkreetsete nõuetega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 

(14) Esineb märkimisväärset 
õiguskindlusetust seoses sellega, mil 
määral peaks riigihangete eeskirjad 
hõlmama koostööd avaliku sektori asutuste 
vahel. Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
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kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk on tagada, 
et reguleerimisalast välja jääv avaliku 
sektori koostöö ei moonutaks konkurentsi 
seoses eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori 
hankija osalemine riigihankemenetluses 
pakkujana ei tohi konkurentsi moonutada.

kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori hankijad erinevalt. 
Seepärast tuleb selgitada, millistel juhtudel 
ei kohaldata riigihanke eeskirju avaliku 
sektori hankijatevaheliste lepingute suhtes. 
Seejuures tuleks lähtuda Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga kehtestatud põhimõtetest. 
Ainuüksi asjaolu, et mõlemad 
lepingupooled on ise avaliku sektori 
hankijad, ei välista hanke-eeskirjade 
kohaldamist. Riigihanke eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks siiski mõjutada 
avaliku sektori asutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad. 
Kontrollitavate üksustega sõlmitud 
lepingud või osalevate avaliku sektori 
hankijate koostöö avalike teenustega 
seotud ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide ning 
avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide ja nende 
tütarettevõtjate koostöö tuleks nimetatud 
eeskirjade reguleerimisalast välja jätta, et 
vältida konkurentsi moonutamist, kuna 
seda koostööd reguleeritakse konkreetsete 
Euroopa konkurentsieeskirjadega.
Direktiivi eesmärk on tagada, et 
reguleerimisalast välja jääv avaliku sektori 
koostöö ei moonutaks konkurentsi seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine riigihankemenetluses pakkujana 
ei tohi konkurentsi moonutada.

Selgitus

Siin peab olema prioriteet konkurentsiõigusel: sisetehinguid puudutavate lepingute sõlmimist 
käsitlevate eeskirjade kohaselt peab „kontrollitav juriidiline isik” tegutsema kulude 
hüvitamise alusel, mis ei ole kooskõlas Euroopa konkurentsiõiguse põhimõtetega. See eeldab, 
et avalik-õiguslike institutsioonide tütarettevõtjad tegutseksid turuga kooskõlas. Lisaks 
peavad raadio puhul ringhäälinguorganisatsioonidel ja tütarettevõtjatel seaduse järgi olema 
abikompromissi rakendamisel erinevad eesmärgid.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et vältida kahjuliku mõju avaldumist 
konkurentsile, tuleks väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust kasutada 
ainult väga erandlikes olukordades. Sellise 
erandi kohaldamine peaks piirduma ainult 
juhtudega, kus väljakuulutamine ei ole 
võimalik Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika kohastel, vääramatust jõust 
tingitud põhjustel, või kui algusest peale on 
selge, et väljakuulutamine ei aitaks 
konkurentsi suurendada, eelkõige seetõttu, 
et objektiivsetel asjaoludel leidub ainult 
üks ettevõtja, kes suudab lepingut täita.
Ainult objektiivne eksklusiivsus saab 
õigustada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetluse kasutamist, kui 
eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
hankemenetlust silmas pidades avaliku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

(18) Et vältida kahjuliku mõju avaldumist 
konkurentsile, tuleks väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust kasutada 
ainult väga erandlikes olukordades ja 
piisava põhjenduse korral, mis saadetakse 
artiklis 84 määratletud valitsusasutusele.
Sellise erandi kohaldamine piirdub ainult 
juhtudega, kus väljakuulutamine ei ole 
võimalik Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktika kohastel, vääramatust jõust 
tingitud põhjustel, või kui algusest peale on 
selge, et väljakuulutamine ei aitaks 
konkurentsi suurendada, eelkõige seetõttu, 
et objektiivsetel asjaoludel leidub ainult 
üks ettevõtja, kes suudab lepingut täita.
Ainult objektiivne eksklusiivsus saab 
õigustada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetluse kasutamist, kui 
eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
hankemenetlust silmas pidades avaliku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

Selgitus

Et vältida ohtlikku konkurentsi moonutamist, peab väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse kasutamine olema erand. Sellega seoses peetakse vajalikuks kehtestada 
maksimaalsed summad, mille ületamisel ei saa erandit kasutada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 

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

jaotama ja neid kohustada osadeks 
jaotamist või jaotamata jätmist 
põhjendama. Osadeks jaotatud lepingute 
puhul võivad avaliku sektori hankijad 
näiteks konkurentsi säilitamiseks või 
tarnekindluse tagamiseks piirata nende 
osade arvu, mille kohta üks ettevõtja võib 
pakkumuse esitada; samuti võivad nad 
piirata nende osade arvu, mille suhtes võib 
ühe pakkujaga lepingu sõlmida.

Selgitus

Riigihangete osadeks jaotamisele peab eelnema süstemaatiline hindamine avaliku sektori 
hankija poolt. Nii osadeks jaotamist kui jaotamata jätmist tuleb igal juhul põhjendada. 
Praeguse sõnastuse järgi tuleb põhjendada vaid osadeks jaotamata jätmist. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Pakkumused, mille hind tundub 
asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks avaliku 
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
avaliku sektori hankijal olema õigus 
pakkumus tagasi lükata. Tagasilükkamine 
peaks olema kohustuslik juhul, kui avaliku 
sektori hankija on teinud kindlaks, et 
põhjendamatult madal hind tuleneb liidu 
kohustuslike sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 
tööõiguse sätete täitmata jätmisest.

(42) Pakkumused, mille hind tundub 
asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks avaliku 
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
avaliku sektori hankija pakkumuse tagasi 
lükkama. Tagasilükkamine peaks olema 
kohustuslik ka juhul, kui avaliku sektori 
hankija on teinud kindlaks, et 
põhjendamatult madal hind tuleneb 
riikliku, rahvusvahelise ja Euroopa Liidu 
õiguse, eelkõige sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete täitmata jätmisest.

Muudatusettepanek 7



AD\915474ET.doc 9/31 PE489.618v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Et tagada riigihanke nõuetekohane 
toimimine, peab allhankeleping olema 
nõuetekohaselt reguleeritud, et riigihange 
teostataks pakkumuse kohaselt. Allhange 
peaks piirduma maksimaalselt kolme 
järjestikuse alltöövõtjaga vertikaalsuhtes, 
ilma et see piiraks liikmesriikide 
rangemate õigusaktide kohaldamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Avaliku sektori hankijad peaksid 
kinni pidama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
direktiivis 2011/7/EL (hilinenud 
maksmisega võitlemise kohta äritehingute 
puhul) kehtestatud makse 
edasilükkamisest¹.
_______________
1 ELT L 48, 23.2.2011, lk 1.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga ei piirata kõigi 
tasandite ametiasutuste õigust otsustada, 
kuidas ja millises ulatuses nad ise 
avalikke ülesandeid täita tahavad. 
Ametiasutused võivad täita avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma kohustuseta kaasata 
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väliseid ettevõtjaid. Nad võivad seda teha 
koostöös teiste ametiasutustega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „avalik-õiguslik isik” – asutus, mis 
vastab kõigile järgmistele tingimustele:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning
sellel ei ole tööstuslikku ega ärilist 
iseloomu; tavapärastes turutingimustes 
tegutsev asutus püüab teenida kasumit ja 
kannab oma tegevusega seotud kahju 
ning tema eesmärk ei ole rahuldada 
vajadusi üldistes huvides ilma tööstusliku 
või ärilise iseloomuta;

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada vajadusi üldistes huvides ning
see ei ole üksnes tööstusliku ja ärilise 
iseloomuga;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on juriidiline isik; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „asjade riigihankelepingud” –
riigihankelepingud, mille ese on asjade 
ostmine, üürimine, rentimine või liisimine 
koos väljaostuvõimalusega või ilma.
Asjade hankeleping võib kaasneva tööna 
hõlmata ka kohaletoomis- ja paigaldustöid;

(10) „asjade riigihankelepingud” –
riigihankelepingud, mille ese on asjade 
ostmine, üürimine, rentimine või liisimine 
koos väljaostuvõimalusega või ilma.
Asjade riigihankeleping võib hõlmata 
asjade tarnimist mitmes jaos. Asjade
hankeleping võib kaasneva tööna hõlmata 
ka kohaletoomis- ja paigaldustöid;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Erandid muude kui postiteenuste 

valdkonnas
Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
riigihankelepingutele, mille põhieesmärk 
on võimaldada avaliku sektori hankijatel 
pakkuda muid teenuseid kui 
postiteenuseid.
Käesolevas direktiivis tähendavad „muud 
kui postiteenused” järgmiste valdkondade 
teenuseid: 
(i) postiteenistuse korraldamise teenused 
(teenused, mis eelnevad ja järgnevad 
lähetamisele, sh „postiruumi töö 
korraldamise teenused”);
(ii) üksnes elektrooniliste vahendite 
vahendusel pakutavad ja nendega seotud 
lisaväärtusega teenused, sealhulgas 
šifreeritud dokumentide turvaline 
edastamine elektrooniliste vahenditega, 
aadressihalduse teenused ja registreeritud 
elektroonilise posti edastamine;
(iii) teenused, mis on seotud posti teel 
saadetavate esemetega, mis ei ole 
hõlmatud artikli 10 lõike 2 punktiga a, 
nagu aadressita otsepostituse saadetised 
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või aadressita reklaamimaterjal;
(iv) finantsteenused, nagu on määratletud 
ühtse riigihangete klassifikaatori 
viitenumbrite 66100000-1 kuni 66720000-
3 all ja artikli 19 punktis c ning mis 
hõlmavad eelkõige postirahakaarte ja 
posti žiiroülekandeid;
(v) filateeliateenused;
(vi) logistikateenused (teenused, milles on 
ühendatud füüsiline kättetoimetamine 
ja/või ladustamine ning teised postiga 
mitteseotud funktsioonid).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ringhäälinguorganisatsiooni poolt 
sõlmitavate hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad audiovisuaalmeedia teenuste 
jaoks mõeldud saatematerjali ostmist, 
arendamist, tootmist või ühistootmist, või 
audiovisuaalmeedia teenuste pakkujatega 
sõlmitavate hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad saateaega;

(b) ringhäälinguorganisatsiooni poolt 
sõlmitavate hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad audio- ja audiovisuaalmeedia 
teenuste jaoks mõeldud saatematerjali 
ostmist, arendamist, tootmist või 
ühistootmist, samuti sellega seonduvate 
ettevalmistavate teenuste ja lepingute
suhtes, mis käsitlevad meediateenuste 
levitamist ja ülekandmist;

Selgitus

Tehnoloogianeutraalsuse tagamiseks tuleks erand kehtestada ka raadio- ja 
internetiteenustele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid 
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

(c) õigus-, vahekohtu- ja 
lepitamisteenuseid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;
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Selgitus

Arvestades õigusteenuseid reguleerivat kaalutlusõigust ja usalduspõhist iseloomu, peetakse 
vajalikuks jätta need käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, keskpankade teenuste 
ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga 
seotud toimingute suhtes;

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, eelkõige tehingute 
suhtes, mis võimaldavad avaliku sektori 
hankijaid varustada raha või kapitaliga,
samuti keskpankade teenuste ning Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toimingute suhtes;

Selgitus

Käesolevat direktiivi ei tohiks kohaldada kohalike omavalitsuste laenudele. ELil ei ole vaja 
võtta reguleerivaid meetmeid kohalike omavalitsuste laenudega seotud hankemenetluste 
suhtes, kuna riiklikud eelarvet käsitlevad sätted sisaldavad laenamise tingimuste suhtes 
selgeid juhiseid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis b osutatud 
audiovisuaalmeedia teenused hõlmavad 
mis tahes elektroonilise võrgu kaudu 
toimuvat edastamist ja levitamist.

Esimese lõigu punktis b osutatud audio- ja
audiovisuaalmeedia teenused hõlmavad 
mis tahes elektroonilise võrgu kaudu 
toimuvat edastamist ja levitamist.
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Selgitus

Tehnoloogianeutraalsuse tagamiseks tuleks kõnealuses lõigus mainida nii audio- kui ka 
audiovisuaalmeedia teenuseid.

.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankelepingute üksikasjad 
avalikustatakse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiked 1 ja 2 ei välista juba sõlmitud 
lepingute, sealhulgas mis tahes hilisemate 
muudatuste avalikustamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel.

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori hankijad sõlmivad 
riigihankelepinguid väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
üksnes lõigetes 2−5 osutatud juhtudel. Sel 
juhul peavad avaliku sektori hankijad 
esitama artiklis 84 ette nähtud 
järelevalveasutusele üksikasjaliku 
aruande koos piisavate selgitustega.
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega oluliselt ei muudeta ja kui 
komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 
riikliku järelevalveorgani taotlusel 
esitatakse komisjonile või kõnealusele 
organile asjakohane aruanne.

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 
käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 
nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 
sellega ei muudeta.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkujatele lubada esitada alternatiivseid 
lahendusi, mis ei ületa 1/6 kokkulepitud 
koguhinnast. Nad teatavad alternatiivsete 
lahenduste lubamisest hanketeates või 
eelteate kasutamise korral huvi kinnitamise 
ettepanekus. Sellise teabe puudumisel ei 
ole alternatiivseid lahendusi lubatud 
esitada.

Selgitus

Alternatiivsete lahenduste piiramatu kasutamine võib moonutada konkurentsi ja tekitada 
õiguskindluse probleeme. Tuleb kehtestada erisäte, et sätestada alternatiivsete lahenduste 
maksimaalne lubatav hind kui minimaalne eelnõue avaliku sektori hankijate jaoks. Riiklikes 
õigusaktides leiduvad selle kohta viitealused, mis kinnitab kõnealuse sätte tõhusust.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Riigihankelepinguid võib jaotada 
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Lepingute puhul, mille maksumus võrdub 
vähemalt artiklis 4 sätestatud 
piirmääradega ning on artikli 5 kohaselt 
arvestatuna vähemalt 500 000 eurot, peab 
avaliku sektori hankija esitama selleks 
hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus asjakohase selgituse lepingu 
osadeks jaotamise ja või jaotamata jätmise 
põhjuste kohta.

Selgitus

Avaliku sektori hankija peab riigihangete osadeks jaotamist eelnevalt süstemaatiliselt 
hindama, et vältida valimatut kasutamist. Seetõttu tuleb nii osadeks jaotamist kui ka 
jaotamata jätmist selgitada; praeguse sõnastuse järgi tuleb aga selgitada vaid osadeks 
jaotamata jätmist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 46 lõikes 2 ja artiklis 47 osutatud 
teated avaldatakse tervikuna liidu ühes 
ametlikus keeles, mille valib avaliku 
sektori hankija. Kõnealune keeleversioon 
on ainus autentne tekst. Igas teates 
sisalduvatest olulistest elementidest 
avaldatakse kokkuvõte teistes ametlikes 
keeltes.

3. Artikli 46 lõikes 2 ja artiklis 47 osutatud 
teated avaldatakse tervikuna liidu ühes 
ametlikus keeles, mille valib avaliku 
sektori hankija. Kõnealune keeleversioon 
on ainus autentne tekst.

Muudatusettepanek 26
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) iga nõuetele vastava pakkumuse 
teinud pakkujat pakkujatega läbiviidavate 
läbirääkimiste ja dialoogi korraldamisest 
ja edenemisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 89 seoses XI lisas esitatud loetelu 
ajakohastamisega, kui sellised 
muudatused on vajalikud uute 
rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimise või 
kokkulepete muutmise tõttu.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 89 seoses XI lisas esitatud loetelu 
täiendamisega, kui sellised muudatused on 
vajalikud uute rahvusvaheliste kokkulepete 
sõlmimise või kokkulepete muutmise tõttu.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 - sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad ei ole kohustatud kehtestama kõiki 
lõigetes 2, 3 ja 4 loetletud tingimusi, kuid
nad ei esita lisaks kõnealustele 
tingimustele muid nõudmisi.

Nad ei ole kohustatud kehtestama kõiki 
lõigetes 2, 3 ja 4 loetletud tingimusi ja nad 
võivad esitada lisaks kõnealustele 
tingimustele muid nõudmisi.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses tehnilise ja kutsealase suutlikkusega
võivad avaliku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtjatel on olemas vajalikud inim- ja 
tehnilised ressursid ning kogemused 
lepingu täitmiseks nõutaval 
kvaliteeditasemel. Avaliku sektori hankijad 
võivad leida, et ettevõtjad ei saa lepingut 
täida nõutaval kvaliteeditasemel, kui 
avaliku sektori hankija on teinud kindlaks, 
et ettevõtjatel on vastuolulised huvid, mis 
võivad lepingu täitmist negatiivselt 
mõjutada.

Seoses tehnilise ja kutsealase suutlikkusega
nõuavad avaliku sektori hankijad, et 
ettevõtjatel on olemas vajalikud inim- ja 
tehnilised ressursid ning kogemused
lepingu täitmiseks nõutaval 
kvaliteeditasemel ning, kui avaliku sektori 
hankija seda nõuab, vastavalt mis tahes 
lepingu täitmise tingimusele, mis 
täpsustatakse artikli 70 alusel. Avaliku 
sektori hankijad võivad leida, et ettevõtjad 
ei ole suutelised tagama lepingu täitmist
nõutaval tasemel, kui avaliku sektori 
hankija on teinud kindlaks, et ettevõtjatel 
on vastuolulised huvid, mis võivad lepingu 
täitmist negatiivselt mõjutada.
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 56 lõike 3 kohaste majandusliku 
ja finantsseisundi kriteeriumide ning artikli 
56 lõike 4 kohaste tehnilise ja kutsealase 
suutlikkuse kriteeriumide täitmisel võib 
ettevõtja vajaduse korral ja konkreetse 
lepingu puhul toetuda ainult teiste üksuste
materiaalsele suutlikkusele, võttes arvesse
nendevaheliste suhete õiguslikku laadi. Sel 
juhul peab ta avaliku sektori hankijale 
tõendama, et tal on võimalus vajalikke 
vahendeid käsutada, esitades selleks 
näiteks kõnealuste üksuste poolt võetud 
vastava kohustuse. Avaliku sektori 
hankijad nõuavad, et ettevõtja ja 
kõnealused üksused vastutaksid ühiselt 
lepingu täitmise eest.

Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks hankelepingu sõlmimisel ja täitmisel peetakse 
vajalikuks piirata eelise kasutamist üksnes materiaalsete vahendite hankimisega ja tugevdada 
ühisvastutust ettevõtja ja üksuste vahel, keda ettevõtja kasutab lepingu täitmiseks, tehes 
sellise vastutuse kohustuslikuks. Vahendite olemasolu aluseks võib olla ainult nõudja ja 
pakkuja vaheline õigussuhe.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõudeid, mis käsitlevad toetumist 
teiste üksuste suutlikkusele, ei tohi 
ettevõtja ega kõnealused üksused 
kasutada kontekstuaalselt.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumile.

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus;

(b) madalaimad kulud. 

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

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

2. Avaliku sektori hankija hindab lõike 1 
tähenduses majanduslikult soodsaimat 
pakkumust asjaomase hankelepingu 
esemega seotud kriteeriumide alusel..

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

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
hinnale või kuludele muid asjaomase 
hankelepingu esemega seotud kriteeriume.

Kulude hindamisel võib kasutada 
kulutõhususe põhimõtet, näiteks artiklis 
67 sätestatud olelusringi kulude 
arvestamist.

Hinna ja kulude kriteerium võib olla 
otsustav hindamise kriteerium 
standarditud toodete ja teenuste puhul, 
mille sisu on juba nende iseloomu põhjal 
ette kindlaks määratav.

Muud kriteeriumid võivad olla järgmised:
(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 

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

ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonna- ja sotsiaalnäitajad 
ning innovatiivsus;

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

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

(c) müügijärgsed teenused ja tehniline abi, 
tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg;

(c) müügijärgsed teenused ja tehniline abi, 
tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg;

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 
22, kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

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

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

4. Hindamiskriteeriumidega võimaldatakse 
tõhusat konkurentsi ja nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida. Avaliku 
sektori hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite alusel, 
kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.
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5. Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

5. Avaliku sektori hankija täpsustab
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

Nimetatud osakaalusid võib väljendada 
asjakohase maksimaalse väärtusega 
vahemikuna.

Nimetatud osakaalusid võib väljendada 
asjakohase maksimaalse väärtusega 
vahemikuna.

Kui osakaalude kasutamine ei ole 
objektiivsetel põhjustel võimalik, esitab 
avaliku sektori hankija kriteeriumid 
tähtsuse vähenemise järjekorras.

Kui osakaalude kasutamine ei ole 
objektiivsetel põhjustel võimalik, esitab 
avaliku sektori hankija kriteeriumid 
tähtsuse vähenemise järjekorras.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidu õigusakti osana, sealhulgas 
sektoripõhiste õigusaktide kohaste 
delegeeritud õigusaktidega, võetakse vastu 
ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, kohaldatakse seda juhul, kui 
olelusringi kulude arvutamine kuulub
artikli 66 lõikes 1 osutatud pakkumuste 
hindamise kriteeriumide hulka.

3. Kui liidu õigusakti osana, sealhulgas 
sektoripõhiste õigusaktide kohaste 
delegeeritud õigusaktidega, võetakse vastu 
ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, kohaldatakse seda kooskõlas
artikli 66 lõikes 1 osutatud pakkumuste 
hindamise kriteeriumiga.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõiked 1 kuni 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Avaliku sektori hankija määrab 
pakkumuse esitamise ettepanekus 
kindlaks, et maksimaalne võimalik 
allahindlus ei või ületada 25% pakkumuse 
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baashinnast.

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

Avaliku sektori hankija palub ettevõtjatel 
selgitada küsitud hindu või maksumust, 
kui küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 25% alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või keskmisest
maksumusest.

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

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust.

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

2. Avaliku sektori hankijad nõuavad
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused
võivad eelkõige olla seotud järgnevaga:

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud selgitused on
seotud järgnevaga:

(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenuste säästlikkusega;

(a) ehitusmeetodi, tootmisprotsessi või 
osutatavate teenuste säästlikkusega;

(b) valitud tehniliste lahendustega või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on 
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

(b) valitud tehniliste lahendustega või 
erakordselt soodsate tingimustega, mis on
pakkujale ehitustööde teostamiseks, 
kaupade tarnimiseks või teenuste 
osutamiseks kättesaadavad;

(c) pakkuja väljapakutud ehitustööde, 
asjade või teenuste originaalsusega;

(c) pakkuja väljapakutud ehitustööde, 
asjade või teenuste originaalsusega;

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele, 
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(e) pakkuja võimalusega saada riigiabi. (e) pakkuja võimalusega saada riigiabi.

Muudatusettepanek 37
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

2. Liikmesriigid võivad juhul, kui avaliku
sektori hankija seda taotleb ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed. 
Kõnealust makseviisi hõlmav kord nähakse 
ette hankedokumentides.

Selgitus

Otsemakseid tuleks esmalt kaaluda ainult alltöövõtja taotluse korral ja mitte kõikidel 
juhtudel, kui lepingu olemus seda lubab. Nõudmine, et avaliku sektori hankijad seavad sisse 
otsemaksed kõikide alltöövõtjate jaoks, kui lepingu olemus seda lubab, kujutab endast 
halduskoormust, millega kõik hankijad ei suuda toime tulla.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – 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 4 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 4 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. 
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Selgitus

Et avaliku sektori hankijaid mitte liigselt koormata ja raskendada menetlust uute 
hankemenetlustega sama töö või teenuse jaoks, peetakse asjakohaseks laiendada käesoleva 
sätte reguleerimisala ja sätestada, et kui lepingu muudatus ei ületa 10% esialgse lepingu 
väärtusest, loetakse see mitteoluliseks ja seega uut hankemenetlust mittevajavaks.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad, kes soovivad 
sõlmida artiklis 74 osutatud teenuste 
riigihankelepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt VI lisa H ja I osas 
osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

3. Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt VI lisa I osas osutatud teavet.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused standardvormid kehtestab 
komisjon. Rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 91 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 49 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 49 ettenähtud korras.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon. Liikmesriigid 
võivad ka ette näha, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
osutamise hinnal.

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon, tarbijakaitse 
ja sotsiaalne kaasatus. Liikmesriigid 
võivad ka ette näha, et teenuseosutaja 
väljavalimine ei põhine üksnes teenuse 
osutamise hinnal.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad on oma tehingutes ettevõtjatega 
täielikult maksevõimelised, ning tagavad, 
et nimetatud hankijad seavad eelnevalt 
sisse sobiva vahendi ettevõtja krediidi 
tagamiseks.
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Selgitus

Avaliku sektori hankijate pideva maksejõuetusega tehingutes, mis on eraettevõtetega sõlmitud 
ehitustöö tegemiseks ja teenuste osutamiseks, ei ole enam võimalik leppida. Sobiva vahendi 
kasutuselevõtt krediidi tagamiseks, mis saaks pärast ehitustöö lõpuleviimist ettevõtja omaks, 
võib olla hädavajalik vahend tulemusliku tasustamise tagamiseks.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid määravad oma 
siseriiklikust või föderaalsest struktuurist 
sõltuvalt ühe või mitu sõltumatut asutust, 
kes vastutavad rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest
(edaspidi „järelevalveasutused”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.

Liikmesriikides, kus sõltumatud asutused 
on juba olemas, võivad need edasi 
tegutseda, kui nad täidavad kõiki 
alltoodud kohustusi.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Õigusteenused on alati toiminud ja toimivad ka edaspidi professionaaliga sõlmitud 
usaldussuhte alusel, mis põhineb tema tulemuslikul kutsetegevusel ja on tagatud range kutse-
eetikaga. Seetõttu ei saa neid jälgida avalik järelevalveasutus ja need ei saa ka kuuluda 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 käesoleva direktiivi sätteid ja 
Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikat;

(c) juhiste koostamine 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 käesoleva direktiivi sätteid 
ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikat;

Selgitus

Uus sõnastus sobib paremini seaduste rakendamist ja kohaldamist jälgima määratud asutuse 
volitustega.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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” ja jälgimissüsteemide
loomine ja kohaldamine, mis aitaks 
riigihangetega seotud pettust, 
korruptsiooni, huvide konflikte ja muid 
tõsiseid rikkumisi ning artiklite 54, 55 ja 
71 sätete konkreetseid rikkumisi ennetada, 
avastada ja neist piisavalt teavitada;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)
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(f a) niisuguste avaliku sektori hankijate 
saadetud aruannete läbivaatamine, kes 
kavatsevad kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega menetlust;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 järelevalveasutusele 
volitused vaadata asjakohaste siseriiklike 
õigusaktide alusel läbi avaliku sektori 
hankijate otsused selliste rikkumiste kohta, 
mis on avastatud jälgimise käigus või 
avaliku sektori hankijate poolt artikli 30 
alusel esitatud aruannete läbivaatamisel.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
abi ja nõu üksikküsimustes.

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda avaliku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal avaliku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
abi ja nõu üksikküsimustes, eelkõige 
seoses artiklite 54, 55 ja 71 sätetega.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – taane 1 a (uus)
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– Konventsioon nr 94 –
Riigihankelepingute töönormide 
konventsioon;
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