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LÜHISELGITUS

Läbipaistev ja usaldusväärne riigihanketegevus on eriti oluline avaliku sektori kulutuste 
seisukohalt ning samuti ka seoses riiklike investeeringute mõjuga majandusele, eelkõige 
püsivale majanduskasvule ja uuendustegevusele.

Riigihanked on olemuselt äärmiselt keerulised, eelkõige väikeste kohalike asutuste ja VKEde 
jaoks, mistõttu on laiem juurdepääs selgele teabele ja nõuannetele ELi riigihankealaste 
eeskirjade kohta hädavajalik, eeskätt piirkondlikul ja kohalikul tasandil, aga ka VKEdele. ELi 
hankeõiguse edasiarendamise eesmärk peab olema hankeprotseduuride ühtaegu lihtsamaks, 
odavamaks ning VKE- ja investeerimissõbralikumaks muutmine. 

Komisjonil ja liikmesriikidel on suur vastutus piirkondlike ja kohalike asutuste ning VKEde 
teavitamiseks ja abistamiseks vajaliku koolituse ja nõustamise tagamisel ning muude 
huvitatud osapoolte kaasamisel, et tagada tõhus teavitatud osalemine riigihangetel, 
vähendades nii vigade ja ebakorrapärasuste sagedust ning arendades välja kohalike ja 
piirkondlike asutuste avaliku sektori hankijate vajaliku asjatundlikkuse riigihangete 
valdkonnas.

VKEdel on tegelikult ülisuur potentsiaal töökohtade loomiseks, majanduskasvuks ja 
uuendusteks, mistõttu maksimaalse kasu saamiseks VKEde majanduslikust ja 
uuenduspotentsiaalist tuleks neid julgustada osalema riigihangetel, mida korraldavad 
kohalikud ja piirkondlikud asutused.

Nagu käesoleva projekti arvamuse koostaja on regionaalarengukomisjoni toetusel riigihangete 
ajakohastamise kohta selgelt väljendanud, ei tohi riigihangetes järgida madalaima hinna 
põhimõtet, vaid võtta arvesse jätkusuutlikku ja majanduslikult kõige soodsamat pakkumist, 
sealhulgas olelusringi kulude osas. Seda reeglit tuleks … veelgi tugevdada. 

Siiski tuleks selgitada, et mis tahes Euroopa tasandil üldsusele kehtestatud reeglite efektiivsus 
ja mõjusus sõltub nende reeglite terviklikust ja võimalikult lihtsast ülevõtmisest liikmesriikide 
õigusesse. Liikmesriigid peavad seetõttu komisjoni abiga ja järelevalve all tagama, et liidus 
välditakse reeglite killustumist ning korra lihtsustamist ei pidurdaks direktiivide ettepanekutes 
sisalduvate reeglite üsna keerukas ja üksikasjalik olemus.

Direktiive tuleb õiguslikult täpsustada, et vältida edasisi rikkumisi riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisel. Selles kontekstis loodab käesoleva projekti arvamuse koostaja, et Euroopa 
Kontrollikoja korduvalt tuvastatud riigihangete eeskirjade rasked rikkumised ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi projektide elluviimisel, mis olid peamiselt põhjustatud riigihangete korra 
keerukusest ning riigihangete ja struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamise aluseks oleva 
korra vahelise järjepidevuse puudumisest ning ELi õiguse ebaõigest rakendamisest riikide 
õigusesse, lahendatakse lõpuks ning võetakse neid arvesse tulevaste riigihangete reeglite 
tõlgendamise ja kohaldamise raamistikus. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Riigihankelepingute sõlmimine 
liikmesriikide ametiasutuste poolt või 
nende nimel peab toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete alusel ning järgides 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtteid ning nendest 
tulenevaid põhimõtteid, nagu võrdne 
kohtlemine, mittediskrimineerimine, 
vastastikune tunnustamine, 
proportsionaalsus ja läbipaistvus, aga ka 
pädevuste jagunemist, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
14 lõikes 1 ja protokollis nr 26. 
Riigihangete reguleerimisel Euroopa 
tasandil tuleks austada riigiasutuste 
laiaulatuslikku kaalutlusõigust oma 
avaliku teenistuse ülesannete täitmisel.
Teatavat maksumust ületavate 
riigihankelepingute puhul oleks siiski vaja 
riiklikke hankemenetlusi kooskõlastavaid 
sätteid, mis aitaksid tagada, et kõnealuseid 
põhimõtteid praktikas järgitakse ning 
riigihanked oleksid konkurentsile avatud.

Selgitus

Kohandus vastavalt Lissaboni lepingu uutele sätetele.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et võimaldada 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid, toetamaks säästva arengu 
vastavust sotsiaalsetele ja tööõigustele 
ning muudele ühistele ühiskondlikele 
eesmärkidele, ning et seeläbi suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust. Seetõttu 
tuleb hõlbustada ja ergutada eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
osalemist, lihtsustada nende juurdepääsu 
riigihangetele ning võimaldada hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt, 
ilma et see piiraks viimaste sõltumatut 
otsustamist selle üle, mida hankida ja 
osta. Samuti tuleb selgitada põhimõisteid, 
et suurendada õiguskindlust ning võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev direktiiv tagab, et 
jõustatakse direktiiv 2001/23/EÜ 
ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta, et kindlustada võrdse konkurentsi 
eekirjade täitmine ja töötajate kaitse 
ettevõtjate ülemineku korral ning eelkõige 
õigus nõuda, et töötajad lähevad ettevõtte 
üle võtnud juriidilise isiku alluvusse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tegelikud, võimalikud või tajutavad 
huvide konfliktid võivad isegi juhul, kui 
need ei põhjusta korruptsiooni, väga 
tõenäoliselt mõjutada ebakorrektselt 
riigihangetega seotud otsuseid, moonutades 
konkurentsi ja seades ohtu pakkujate 
võrdse kohtlemise. Seepärast tuleb luua 
tõhusad mehhanismid huvide konfliktide 
vältimiseks, tuvastamiseks ja heastamiseks.

(6) Tegelikud, võimalikud või tajutavad 
huvide konfliktid võivad isegi juhul, kui 
need ei põhjusta korruptsiooni, väga 
tõenäoliselt mõjutada ebakorrektselt 
riigihangetega seotud otsuseid, moonutades 
konkurentsi, seades ohtu pakkujate võrdse 
kohtlemise ja tekitades viivitusi 
riigihankemenetlustes. Seepärast tuleb 
luua tõhusad mehhanismid huvide 
konfliktide vältimiseks, tuvastamiseks ja 
heastamiseks ning menetluste takistuste 
kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Hankemenetluses osalejate (7) Hankemenetluses osalejate 
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ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada ebakorrektselt 
otsustamisprotsessi või sõlmida teiste 
taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi. 
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada ebakorrektselt 
otsustamisprotsessi või sõlmida teiste 
taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi. 
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad nii käimasolevast kui ka edasistest 
ELis toimuvatest hankemenetlustest
kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

avaliku sektori hankijad siseriiklike või 
liidu sätete alusel asutada ühiseid juriidilisi 
isikuid. Selliste ühishangete jaoks tuleks 
kehtestada erisätted. Samuti on piiriüleste 
riigihangete puhul oluline selgitada 
intellektuaalomandiõigusega seonduvaid 
aspekte.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) VKEde osalemise toetamiseks 
riigihangete turul tuleks avaliku sektori 
hankijaid kutsuda üles lepinguid osadeks 
jaotama ja rakendama meetmeid VKEde 
osalemise soodustamiseks ning neid tuleks 
kohustada esitama põhjendusi, kui nad 
seda ei tee. 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.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liiga ranged majandus- ja 
finantssuutlikkuse nõuded on tihti 
põhjendamatuks takistuseks VKEde 
osalemisel riigihangetes. Seepärast ei 
tohiks lubada avaliku sektori hankijatel 
nõuda, et ettevõtjate miinimumkäive 
ületaks kolmekordselt lepingu 
hinnangulist maksumust. Põhjendatud 
asjaoludel võib siiski kohaldada 

välja jäetud
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rangemaid nõudeid. Sellised asjaolud 
võivad olla seotud lepingu täitmisega 
seotud kõrge riskitasemega või lepingu 
õigeaegse ja korrektse täitmise otsustava 
tähtsusega, kui lepingu täitmine on 
näiteks muude lepingute täitmise 
eelduseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Paljud ettevõtjad, eelkõige VKEd, 
leiavad, et nende osalemist riigihangetes 
takistab tõsiselt halduskoormus, mis 
tuleneb vajadusest esitada arvukalt
kõrvalejätmise ja valikukriteeriumidega 
seotud tõendeid ja muid dokumente.
Selliste nõuete piiramine näiteks pakkujate 
endi koostatud avalduste abil võib 
menetlust märkimisväärselt lihtsustada, 
millest oleks kasu nii avaliku sektori 
hankijatel kui ka ettevõtjatel. Pakkujalt, 
kelle kasuks valik langetatakse, tuleks 
siiski nõuda vajalike tõendite esitamist 
ning avaliku sektori hankijad ei tohiks 
sõlmida lepinguid pakkujatega, kes pole 
selleks suutelised. Menetlust saab veelgi 
lihtsustada selliste standarddokumentide 
kasutamisega nagu Euroopa hankepass, 
mida kõik avaliku sektori hankijad peaksid 
tunnustama ning mille kasutamist tuleb 
laialdaselt edendada ettevõtjate ja eelkõige 
VKEde hulgas, kelle jaoks sellised 
dokumendid võivad halduskoormust 
tunduvalt vähendada.

(32) Paljud ettevõtjad, eriti VKEd, leiavad, 
et nende osalemist riigihangetes takistab 
tõsiselt halduskoormus, mis tuleneb 
vajadusest esitada ülemääraselt
kõrvalejätmise ja valikukriteeriumidega 
seotud tõendeid ja muid dokumente.
Selliste nõuete piiramine näiteks pakkujate 
endi koostatud avalduste abil võib 
menetlust märkimisväärselt lihtsustada, 
millest oleks kasu nii avaliku sektori 
hankijatel kui ka ettevõtjatel. Pakkujalt, 
kelle kasuks valik langetatakse, tuleks 
siiski nõuda vajalike tõendite esitamist 
ning avaliku sektori hankijad ei tohiks 
sõlmida lepinguid pakkujatega, kes pole 
selleks suutelised. Tuleks kasutusele võtta 
sellised standarddokumendid nagu 
Euroopa hankepass, mida kõik avaliku 
sektori hankijad peaksid tunnustama ning 
mille kasutamist tuleb laialdaselt edendada 
ettevõtjate ja eelkõige VKEde hulgas, kelle 
jaoks sellised dokumendid võivad 
halduskoormust tunduvalt vähendada.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine.
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
sektori hankijatel lubada pakkumuste
hindamise kriteeriumina kasutada kas 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust”
või „madalaimat maksumust”, arvestades et 
viimasel juhul on neil vabadus kehtestada 
piisavad kvaliteedistandardid, kasutades 
tehnilisi kirjeldusi või lepingu täitmise 
tingimusi.

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine.
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
sektori hankijatel lubada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutada
eelistatavalt „majanduslikult soodsaimat 
pakkumust” ja seejärel „madalaimat 
maksumust”, arvestades et viimasel juhul 
on neil vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

Selgitus

Riigihangetes ei tuleks järgida kõige madalama hinna põhimõtet, vaid võtta arvesse 
jätkusuutlikku ja majanduslikult kõige soodsamat pakkumust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui avaliku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
teinuga, peavad nad kindlaks määrama 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, mille 
alusel otsustatakse, milline pakkumus on 
majanduslikult tulusaim. Nende 

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

või toodetavast esemest, sest need peavad 
lubama hinnata iga pakkumuse taset 
lepingu eseme ja toodetava eseme
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse majanduslikku tulusust. Lisaks 
ei tohi valitud hindamiskriteeriumid anda 
avaliku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust, kriteeriumid peaksid 
tagama tõhusa ja ausa konkurentsi 
võimaluse ning hõlmama nõudeid, mis 
võimaldavad pakkujate esitatud teavet 
kontrollida.

Selgitus

Olelusringi kriteeriume tuleks täiendada, et need hõlmaksid lisaks majanduslikule tulususele 
ka sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

konventsiooni nr 94 sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse konkreetselt riigihankeid reguleeriva ILO konventsiooni 
nr 94 (konventsioon töönormide kohta riigihangetes) tähtsust. EL peab ILO standardeid 
järgima.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid ja 
palju ebakindlust. Mitu liikmesriiki on 
määranud riigihankeküsimustega tegeleva 
riikliku keskasutuse, kuid sellistele 
asutustele antud ülesanded on liikmesriigiti 
väga erinevad. Selgemad, järjepidevamad 
ja autoriteetsemad jälgimis- ja 
kontrollimehhanismid aitaksid paremini 
mõista riigihanke-eeskirjade toimimist, 
parandaksid ettevõtjate ja avaliku sektori 
hankijate õiguskindlust ning aitaksid luua 
võrdseid võimalusi. Sellised mehhanismid 
võiksid aidata probleeme kindlaks teha ja 
varakult lahendada, eelkõige liidu 
kaasrahastatavate projektide puhul, ning 
tuvastada struktuurseid puudusi. 
Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning hankepoliitika tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on eriti oluline selliste mehhanismide 
kooskõlastamine.

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei edenda ega jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid ja 
palju ebakindlust. Mitu liikmesriiki on 
määranud riigihankeküsimustega tegeleva 
riikliku keskasutuse, kuid sellistele 
asutustele antud ülesanded on liikmesriigiti 
väga erinevad. Selgemad, järjepidevamad 
ja autoriteetsemad teavitus-, jälgimis- ja 
kontrollimehhanismid aitaksid paremini 
mõista riigihanke-eeskirjade toimimist, 
parandaksid ettevõtjate ja avaliku sektori 
hankijate õiguskindlust ning aitaksid luua 
võrdseid võimalusi. Sellised mehhanismid 
võiksid aidata probleeme ennetada,
kindlaks teha ja varakult lahendada, 
eelkõige liidu kaasrahastatavate projektide 
puhul, ning tuvastada struktuurseid 
puudusi. Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning hankepoliitika tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on eriti oluline selliste mehhanismide 
kooskõlastamine.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Kõigil avaliku sektori hankijatel ei ole 
piisavalt sisemisi eksperditeadmisi 
majanduslikult või tehniliselt keerukate 
lepingute sõlmimiseks. Seda silmas 
pidades oleks jälgimis- ja 
järelevalvetegevust otstarbekas täiendada 
professionaalse abiga. Seda eesmärki saab 
saavutada teabejagamisvahenditega, mis 

(51) Osal avaliku sektori hankijatel, 
eelkõige piirkondlikul tasandil, ei ole 
piisavalt sisemisi eksperditeadmisi 
majanduslikult või tehniliselt keerukate 
lepingute sõlmimiseks. Seda silmas 
pidades on jälgimis- ja järelevalvetegevust 
otstarbekas täiendada professionaalse 
abiga. Seda eesmärki saab saavutada 
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pakuvad avaliku sektori hankijatele 
tehnilist abi (teadmiskeskused); samas 
vajaks ettevõtjad, eelkõige VKEd, ka 
haldusabi, eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

teabejagamisvahenditega, mis pakuvad 
avaliku sektori hankijatele tehnilist abi 
(teadmiskeskused); samas vajaks 
ettevõtjad, eelkõige VKEd, ka haldusabi, 
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

Selgitus

Eriti oluline on suurendada VKEde rolli riigihangete valdkonnas.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Käesoleva direktiivi ülevõtmise viis 
on oluline nii lihtsustamisel kui ka 
riigihankealaste ELi eeskirjade ühtsel 
tõlgendamisel ja rakendamisel, mistõttu 
aitab see kaasa vajalikule õiguskindlusele, 
mida nõutakse avaliku sektori hankijatelt 
eelkõige keskvalitsusest madalamal 
tasandil, aga ka VKEdelt. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et 
käesoleva direktiivi ülevõtmisel võetakse 
arvesse ka seda, et riigihankeid käsitleval 
riiklikul õigusel on suur mõju Euroopa 
Liidu fondidele juurdepääsu korrale. 
Seetõttu on liikmesriikide jaoks oluline 
vältida võimalikult suures ulatuses 
tõlgendamise ja kohaldamise killustatust 
ning aidata kaasa riiklikul tasandil 
lihtsustamisele.

Selgitus

Oluline on tagada, et ülevõtmine ei kahjustaks lihtsustamise ja ühtlustamise püüdlusi, mille 
eemärk on vältida liidus kehtivate reeglite killustumist, mis mõjutaks kõige enam VKEsid ja 
väiksemaid avaliku sektori hankijaid piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 b) Lisaks peaksid komisjon ja 
liikmesriigid korraldama regulaarselt 
koolitusi ja teavituskampaaniaid ning 
tegelema piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste ning VKEde ja teiste 
huvitatud osapoolte nõustamisega, et 
tagada teavitatud osalemine riigihangetel, 
vähendada vigade sagedust ning 
suurendada kohalike ja piirkondliku 
tasandi hankijate asjatundlikkust 
uuenduslike hangete läbiviimiseks.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik ühe projektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

välja jäetud

Selgitus

See sõnastus on liiga üldine ja liiga ähmane.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste lepinguid 
reguleeritakse ainult käesoleva direktiivi 
artiklitega 74–76.



PE492.617v02-00 16/54 AD\912426ET.doc

ET

Selgitus

Direktiivi ettepaneku vorm on selline, et sotsiaal- ja muid teenuseid reguleerivad ainult 
artiklid 74–76. Selguse mõttes tuleks see ettepaneku tekstis võimalikult vara ära märkida.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga ei piirata iga 
tasandi riigiasutuste õigust otsustada, kas, 
kuidas ja millises ulatuses nad ise avaliku 
huviga seotud ülesandeid täita tahavad. 
Riigiasutused võivad täita avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma kohustuseta kaasata 
väliseid ettevõtjaid. Nad võivad seda teha 
koostöös teiste riigiasutustega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „teenuste riigihankelepingud” − 
riigihankelepingud, mille ese on selliste 
teenuste osutamine, millele ei ole viidatud 
punktis 8;

(11) „teenuste riigihankelepingud” − 
riigihankelepingud, mille ese on selliste 
teenuste osutamine, millele ei ole viidatud 
punktis 8; siia kuuluvad 
"teadmistepõhised" või 
intellektuaalteenused, st teenused, mis ei 
pruugi anda sama tulemust, sest nende 
olemus on pakkuda mingile ülesandele 
lahendust intellektuaalse tööga. Sellist 
tüüpi teenuste puhul võib olla võimalik 
kirjeldada sõltuvalt teenusest eesmärki või 
ülesannet, kuid ei ole võimalik teenust 
eelnevalt üheselt ja täielikult kirjeldada 
(eelmääratletud parameetritega töö 
kirjeldus).



AD\912426ET.doc 17/54 PE492.617v02-00

ET

Selgitus

Osa direktiivi kaalutlusi ja sätteid võivad olla intellektuaalteenuste puhul 
asjakohatud/tähenduseta, arvestades nende teenuste spetsiifilist/konkreetset olemust: tulemust 
ei saa enne teenuse osutamist üksikasjalikult kirjeldada. Näiteks: tagurpidi oksjonid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess” − tootmisprotsess, milles 
ehitustööde tegemisel, teenuste osutamisel 
ja asjade tarnimisel järgitakse tervishoiu 
ja ohutuse, sotsiaalseid ja tööõiguse 
eeskirju ja standardeid, eriti seoses 
töökohal võrdse kohtlemise põhimõttega. 
Töökohal võrdse kohtlemise põhimõte 
osutab töösuhtele kohaldatavate 
tingimuste järgimisele, sh ehitustööde 
tegemise, teenuste osutamise ja asjade 
tarnimise kohas kohaldatavate liidu ning 
siseriiklikes õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes määratletud 
tervishoiu ja ohutuse, sotsiaalsete ja 
tööõiguse eeskirjade ja standardite 
järgimisele;

Selgitus

On tähtis võimaldada avaliku sektori hankijatel rahvatervise kaitseks soodustada häid 
töötingimusi ja peatada sotsiaalset dumpingut. Käesoleva mõiste eesmärk on anda võimalus 
viidata edaspidi direktiivis sotsiaalselt jätkusuutlikule tootmisprotsessile.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 130 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 

(b) 300 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
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puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

Selgitus

Piirmäärade kohandatud väärtused tagavad tõhusama tasakaalu halduskoormuse ja 
hankeprotseduuride juhtimise vahel. Näidatud väärtused on komisjoni hinnangutest 
realistlikumad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) 500 000 eurot keskvalitsusest 
madalama tasandi hankijate sõlmitavate 
asjade ja teenuste riigihankelepingute 
puhul ja selliste avaliku sektori hankijate 
korraldatavate ideekonkursside puhul.

Selgitus

Piirmäärade kohandatud väärtused tagavad tõhusama tasakaalu halduskoormuse ja 
hankeprotseduuride juhtimise vahel. Näidatud väärtused on komisjoni hinnangutest 
realistlikumad.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirväärtust kohandatakse vastavalt 
Euroopa Majanduspiirkonna 
tarbijahinnaindeksi muutustele igal 
aastal.

Selgitus

Fikseeritud piirväärtus ei kajasta reaalse ostujõu pidevat muutumist. Piirväärtuste sidumine 
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väljakujunenud indeksiga ja sellele vastavalt kohandamine oleks sobiv meede.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib iga kahe aasta tagant 
alates 30. juunist 2014, kas artikli 4 
punktides a, b ja c kehtestatud piirmäärad 
vastavad WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmääradele, ja vaatab need 
vajaduse korral läbi.

Komisjon kontrollib iga kahe aasta tagant 
alates 30. juunist 2014, kas artikli 4 
punktides a, b ja c kehtestatud piirmäärad 
vastavad WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmääradele, ja vaatab need 
vajaduse korral ja pärast teatud sektorite 
ja lepingutüüpide piirväärtuste 
kohaldamise osas liikmesriikidega 
konsulteerimist läbi.

Selgitus

Enne teatud sektorite ja lepingutüüpide piirväärtuste läbivaatamist tuleb konsulteerida 
liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohasel 
läbivaatamisel vaatab komisjon lisaks läbi 
ka:

2. Käesoleva artikli lõike 1 kohasel 
läbivaatamisel ja pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist vaatab komisjon lisaks läbi 
ka:

Selgitus

Enne teatud sektorite ja lepingutüüpide piirväärtuste läbivaatamist tuleb konsulteerida 
liikmesriikidega.
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
sealhulgas vaidluste lahendamise 
teenuseid, õigus- ja notariteenuseid
käsitlevate teenuste hankelepingute suhtes;

Muudatusettepanek 29

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, finantsteenuste 
suhtes, mis on vajalikud nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 44 
määratletud finantskorraldusvahendite 
rakendamiseks, samuti keskpankade 
teenuste ning Euroopa Finantsstabiilsuse 
Fondiga seotud toimingute suhtes ja 
tehingute suhtes, mis võimaldavad avaliku 
sektori hankijaid varustada raha või 
kapitaliga;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) töölepinguid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

(e) teenuste hankelepingute suhtes, mis 
käsitlevad töölepinguid või 
kollektiivlepinguid, mis aitavad kaasa töö-
ja töölevõtu tingimuste parandamisele;
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse murekohti, mida põhjustas Euroopa 
Kohtu otsus komisjoni ja Saksamaa vahelises kohtuasjas 271/08. Väljapakutud tekst põhineb 
kohtuasja 67/97 (Albany) lõikel 59 ja selle eesmärk on jätta välja kollektiivlepingud, mis 
aitavad kaasa töö- ja töölevõtu tingimuste parandamisele, muu hulgas täiendavaid 
pensioniskeeme ja kindlustust käsitlevad lepingud jms.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kogu asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses või seoses üldist huvi 
pakkuvate teenuste pakkumisega;

Selgitus

Üldist huvi pakkuvate teenuste osutamine ei ole suunatud kasumi teenimisele, vaid kodanike 
vajaduste täitmisele. Seetõttu tuleb arvesse võtta ka üldist huvi pakkuvate teenuste valdkonna 
tegevusi. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui erasektori osalus on 
seaduses sätestatud esialgse lepingu 
sõlmimise ajal.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankepõhimõtted Hanke eesmärk ja põhimõtted

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et lisada tuleks viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta 
riigi raha kasutamise efektiivsust, 
edendada kvaliteetseid hankeid, 
tugevdada konkurentsi ja 
riigihanketurgude toimimist ning kaitsta 
ettevõtete ja teiste pakkujate võimalusi 
asjade, teenuste ja ehitustööde 
hankelepingute pakkumisel riigihangete 
raames konkureerivate pakkumiste 
esitamisel. Riigihankeid tuleb kasutada 
selleks, et saavutada arukas, jätkusuutlik 
ja kaasav majanduskasv, toetada ühiseid 
sotsiaalseid eesmärke ning pakkuda 
kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. 
Riigiasutustel on õigus kõigil tasanditel 
otsustada, kuidas nad soovivad oma 
teenuseid osutada, tellida ja korraldada.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad kohaldavad sotsiaal- ja 
töökaitsega seonduvaid kohustusi ning 
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ehitustöö tegemise, teenuse osutamise või 
asjade tarnimise paigas kehtivaid 
töötingimusi, nagu on sätestatud riiklikes 
õigusaktides ja/või kollektiivlepingutes või 
vastavalt XI lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetele ning eelkõige ILO 
konventsioonile nr 94.

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse konkreetselt riigihankeid reguleeriva ILO konventsiooni 
nr 94 (konventsioon töönormide kohta riigihangetes) tähtsust. EL peab ILO standardeid 
järgima. EL peab ILO standardeid järgima.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate nimed ja 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni.

Teenuste riigihankelepingute ja ehitustööde 
riigihankelepingute puhul ning selliste 
asjade riigihankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisateenuseid ja/või 
kohaletoomis- ja paigaldustöid, võib 
juriidilistelt isikutelt siiski nõuda, et nad 
märgiksid pakkumuses või 
osalemistaotluses kõnealuse lepingu 
täitmise eest vastutavate töötajate
asjakohased kutsekvalifikatsiooni
tasemed.

Selgitus

Praegune tekst tähendab, et teenuste pakkumiseks, mis koosnevad suuremas osas 
professionaalsetest töötajatest (näiteks tehniline nõustamine), peavad kandidaadid oma 
osalemissoovis määratlema projektimeeskonnad. Arvestades pakkumiste valimise ja lepingu 
sõlmimise perioodi pikkust, on praktikas selles etapis võimatu konkreetsetele töötajatele 
kohustusi panna.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine 
või sätestada selliste lepingute 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 jätta
riigihankemenetluses osalemise õiguse:

(a) kaitstud töökohtadele või sätestada 
selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel
et enamik asjaomastest töötajatest on 
puuetega inimesed, kes oma puude 
iseloomu või tõsiduse tõttu ei saa 
tavatingimustes töökohtadel töötada või 
tavapärasel turul kergesti tööd leida;
(b) sotsiaalsetele ettevõtetele või 
programmidele, mille peamine eesmärk 
on ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine 
juhul, kui üle 30% nende ettevõtjate ja 
programmide töötajatest on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevad isikud.

Selgitus

Puuetega inimeste ja ebasoodsas olukorras olevate töötajate eriolukorda tuleks arvestada, 
tagamaks võrdsed võimalused ja anda panus sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisse. Need 
kaks olukorda tuleks siiski eraldada ja neid erinevalt käsitleda.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

1. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingute avalikustamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 48 ja 53 kohase teabe 
andmisega, ei avalda avaliku sektori 
hankija talle ettevõtjate poolt edastatud 
mingit teavet, ükskõik kas ettevõtjad on 
tunnistanud selle konfidentsiaalseks või 
mitte, sh tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte,
välja arvatud juhul, kui see on käesoleva 
direktiivi või kohalduva riikliku õiguse 
tähenduses absoluutselt vajalik.

Selgitus

Ettevõtete, eelkõige VKEde jaoks on oluline, et kogu teavet ei avaldataks, välja arvatud juhul, 
kui selleks on põhjus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt neli
aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 
direktiivi kohased hankemenetlused 
käesoleva artikli nõuete kohaselt 
elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 
seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 
elektroonilise esitamisega.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Seda kohustust ei kohaldata, kui 
elektrooniliste vahendite kasutamine 
nõuaks erivahendeid või failivorminguid, 
mis ei ole kõigis liikmesriikides lõike 3 
tähenduses üldiselt kättesaadavad.

Selgitus

Alljärgnev lõige tagab piisavalt selle, et avaliku sektori hankijatel on vaid piiratud alus 
põhjenduste esitamiseks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) seoses teadmistepõhiste teenustega;

Selgitus

Läbirääkimistega võistlev menetlus on loominguliste teenuste jaoks ainus võimalik menetlus, 
sest selliste teenuste tulemust ei ole võimalik ette näha. Seetõttu tuleks intellektuaal- ja 
teadmistepõhiseid teenuseid (artiklis 1 olev määratlus) selgelt mainida ning läbirääkimistega 
võistleva menetluse ülevõtmine tuleb muuta kohustuslikuks.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 52 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 30 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Osalemistaotluste esitamise 
miinimumtähtaeg on 37 päeva alates 
hanketeate saatmisest või alates huvi 
kinnitamise ettepaneku saatmisest, kui 
hange kuulutatakse välja eelteatega.

Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 35 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates pakkumuse esitamise 
ettepaneku saatmise kuupäevast.
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Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada 15 päevani, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

3. Kui avaliku sektori hankijad on esitanud 
eelteate, mida ei kasutata hanke 
väljakuulutamise vahendina, võib 
käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus 
sätestatud pakkumuste laekumise 
miinimumtähtaega lühendada üldjuhul 36 
päevani, kuid mitte mingil juhul alla 22 
päeva, kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on avaldamiseks saadetud 45 päeva 
kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmiskuupäeva.

(b) see on avaldamiseks saadetud 52 päeva 
kuni 12 kuud enne hanketeate 
saatmiskuupäeva.

Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.



AD\912426ET.doc 29/54 PE492.617v02-00

ET

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle
eesmärgiga parandada pakkumuste sisu, 
et need vastaksid paremini lõike 1 teises 
lõigus osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumidele ja miinimumnõuetele.

Avaliku sektori hankijad peavad 
pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste sisu
üle vastavalt lõike 1 teises lõigus osutatud 
miinimumnõuetele.

Selgitus

Läbirääkimiste pidamise viisi ja mittemuudetavate miinimumnõuete osas on vaja selgitust.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad ei tohi avaldada 
dialoogis osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta. Sellist
nõusolekut ei saa anda üldise 
loobumisena, vaid selle andmisel tuleb 
osutada konkreetsete lahenduste või muu 
konfidentsiaalse teabe kavandatavale 
edastamisele.

Avaliku sektori hankijad käituvad 
maksimaalses heas usus ega tohi avaldada 
dialoogis osaleva taotleja pakutud 
lahendusi või muud tema poolt edastatud 
konfidentsiaalset teavet teistele osalejatele 
ilma kõnealuse taotleja nõusolekuta, mida 
ei saa seada võistleva dialoogi menetluses 
osalemise tingimuseks.

Selgitus

Oluline on tagada pakkuja poolt pakkumise raames esitatud lahenduse intellektuaalomandi 
õiguste piisav kaitse. 
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võistleva dialoogi menetluse 
maksimaalne kestus on alates konkursi 
väljakuulutamisest 12 kuud.

Selgitus

Võistleva dialoogi menetlus võeti kasutusele 2004. aasta direktiivis. Senine kogemus on 
näidanud, et võistleva dialoogi käigus toimuva „parimate palade” napsamise ohule võivad 
kandidaadid oodata uuenduslike lahenduste pakkumiseni kuni dialoogi viimase faasi või 
lõpliku pakkumuseni. Seetõttu võib menetlus võtta ebatavaliselt kaua aega. Praeguse 
kogemuse kohaselt on vajalik tehniline panus oluline.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine juriidilistel või
tehnilistel põhjustel;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 
kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
kiireloomulisuse tõttu, mis on tingitud 
sündmustest, mida avaliku sektori hankija 
ei saanud ette näha, ei ole avatud, piiratud 
või konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluste tähtaegade täitmine 
võimalik; kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse võib ette näha selliste uute 
ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või 
teenuste kordamises, mille kohta samad 
avaliku sektori hankijad on ettevõtjaga 
esialgse lepingu sõlminud, tingimusel, et 
need ehitustööd või teenused vastavad 
artikli 24 lõike 1 kohaselt valitud 
menetluse alusel sõlmitud esialgse lepingu 
esemeks olevale põhiprojektile.
Põhiprojektis mainitakse võimalike 
täiendavate ehitustööde või teenuste 
ulatust ning nende suhtes lepingu 
sõlmimise tingimusi.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse võib ette näha selliste uute 
ehitustööde või teenuste puhul, mis 
seisnevad samalaadsete ehitustööde või 
teenuste kordamises, mille kohta samad 
avaliku sektori hankijad on ettevõtjaga 
esialgse lepingu sõlminud, tingimusel, et 
need ehitustööd või teenused vastavad 
artikli 24 lõike 1 kohaselt valitud 
menetluse alusel sõlmitud esialgse lepingu 
esemeks olevale põhiprojektile.

Selgitus

Võimalikud lisatööd või -teenused põhiprojektis näidatakse valikulise vahendina. Seetõttu on 
lisaavaldus üleliigne.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa nelja 
aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.

Raamleping ei ületa liikmesriikide 
riiklikes tingimustes kehtestatud tähtaega.

Selgitus

Parema reguleerimise huvides oleks asjakohane meede seada maksimaalne tähtaeg vastavalt 
konkreetse liikmesriigi erivajadustele.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel.

Avaliku sektori hankijad võivad ainult 
standardsete teenuste ja asjade puhul
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute, madalamate hindu ja/või 
pakkumuse teatavate osadega seotud uute 
väärtuste esitamisel. Elektrooniliste 
oksjonite objektiks ei või olla teenuste ja 
ehitustööde hankelepingud, mille esemeks 
on intellektuaalomand, näiteks 
ehitustööde projekteerimine.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui puudub kokkulepe hankeid käsitleva 
kohaldatava õiguse kohta, määratakse 
lepingu sõlmimist reguleeriv siseriiklik 
õigus kindlaks allpool osutatud sätete 
alusel:

5. Kui puudub lõike 3 kohane kokkulepe 
hankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse lepingu sõlmimist 
reguleeriv siseriiklik õigus kindlaks allpool 
osutatud sätete alusel:

Selgitus

Nagu lõikes 6, tuleks määrata ka konkreetne kokkuleppe puudumise olukord, millele see lõige 
kohaldub.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmetega nähakse ette, et 
teistele taotlejatele ja pakkujatele 

Selliste meetmetega nähakse ette, et 
teistele taotlejatele ja pakkujatele 
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edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. Asjaomane taotleja või pakkuja 
jäetakse menetlusest kõrvale üksnes siis, 
kui ei ole muid võimalusi tagamaks, et 
võrdse kohtlemise põhimõtet järgitakse.

edastatakse mis tahes oluline teave, mida 
on vahetatud seoses sellise taotleja või 
pakkuja hankemenetluses 
ettevalmistamises osalemisega või selle 
tulemusena, ning et pakkumuste 
laekumiseks kehtestatakse piisavad 
tähtajad. Asjaomane taotleja või pakkuja 
jäetakse menetlusest kõrvale üksnes siis, 
kui avaliku sektori hankija tõestab, et ei 
ole muid võimalusi tagamaks, et võrdse 
kohtlemise põhimõtet järgitakse.

Selgitus

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellised omadused on seotud ka tellitavate 
ehitustööde tegemise, asjade tootmise või 
teenuste osutamise teatava protsessiga või 
artikli 2 punktis 22 ja 22 a (uus) osutatud 
olelusringi mõne muu etapiga ja 
sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessiga.

Selgitus

On tähtis võimaldada avaliku sektori hankijatel soodustada sotsiaalsete ja 
keskkonnakaalutluste arvestamist. Avaliku sektori hankija võib juba tehnilises kirjelduses 
sätestada kõrged keskkonna- ja sotsiaalsed nõuded.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilises kirjelduses täpsustatakse lisaks 
see, kas nõutakse intellektuaalomandi 
õiguste üleandmist.

Tehnilises kirjelduses täpsustatakse ka see, 
kas nõutakse intellektuaalomandi õiguste 
üleandmist ning kui jah, siis selliste 
õiguste omandamise hüvitamise 
tingimused.

Selgitus

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline kirjeldus võib näiteks sisaldada 
ka nõudeid seoses järgmisega: 
ekspluatatsioonilised näitajad, sealhulgas 
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad, 
samuti ekspluatatsioonilised näitajad 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessi 
mõistes; kõnealuse lepingu täitmiseks 
määratud töötajate töökorraldus, 
kvalifikatsioon ja kogemused; ohutus või 
mõõtmed, sealhulgas toimingud, mis on 
seotud kvaliteedihindamise, 
terminoloogia, sümbolite, katsetamise ja 
katsemeetodite, pakkimise, markeerimise 
ja märgistamisega, kasutusjuhenditega; 
olelusringi näitajad (määratletud artikli 2 
punktis 22); sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi näitajad (määratletud 
artikli 2 punktis 22 a); ehitustööde 
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projekti ja maksumusega seotud 
ettekirjutused, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimused 
ning ehitamise meetodid, tehnoloogia ja 
kõik muud tehnilised tingimused, mida 
avaliku sektori hankija võib kehtestada 
vastavalt üldistele või erinormidele, mis 
seonduvad valmistööde, materjali või 
ehitise osadega.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid kindlaks teha lepingu 
reguleerimiseseme ning et avaliku sektori 
hankijad saaksid lepingu sõlmida;

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh sotsiaalseid ja
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid kindlaks teha lepingu 
reguleerimiseseme ning et avaliku sektori 
hankijad saaksid lepingu sõlmida; vastavalt 
lõikele 1 võidakse tehnilist kirjeldust 
koostades võtta lisaks ehitustööde, asjade 
või kasutatavate teenuste 
kasutusomadustele või funktsionaalsetele 
nõuetele aluseks võtta ka hangitavate 
ehitustööde, asjade või teenuste 
olelusringi või sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessiga seotud näitajad või 
funktsionaalsed nõuded;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Piirdudes nõuete puhul üksnes lepingu esemega seotud näitajatega, ei jää võimalust kasutada 
näiteks töökeskkonda puudutavaid märgiseid.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Eelteadete avaldamine peaks olema läbipaistvuse ja ettevõtete, eelkõige VKEde täieliku 
teavitamise huvides kohustuslik, sest see annab aega konkurssideks varakult valmistuda.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Eelteadete avaldamine peaks olema läbipaistvuse ja ettevõtete, eelkõige VKEde täieliku 
teavitamise huvides kohustuslik, sest see annab aega konkurssideks varakult valmistuda.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pakkumuse on teinud pakkuja, keda ei 
ole artiklite 21 ja 55 alusel kõrvale jäetud 
ning kes vastab avaliku sektori hankija 
poolt kooskõlas artikliga 56 kehtestatud 
valikukriteeriumidele ja artiklis 64
osutatud mittediskrimineerimise 
eeskirjadele ja kriteeriumidele.

(b) pakkumuse on teinud pakkuja, keda ei 
ole artiklite 21 ja 55 alusel kõrvale jäetud 
ning kes vastab avaliku sektori hankija 
poolt kooskõlas artikliga 56 kehtestatud 
valikukriteeriumidele ja artiklites 64 ja 71
osutatud mittediskrimineerimise 
eeskirjadele ja kriteeriumidele.

Selgitus

Artikkel 71 on seotud allhangetega, mida tuleks samuti arvestada.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui kõnealune pakkumus ei vasta 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 
siseriiklike õigusaktide, määruste või 
muude siduvate sätetega sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonnas või
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas, või
rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguste sätetega, mis on 
loetletud XI lisas, eeldusel et need on 
seotud lepingu esemega.
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Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Tõsistel põhjustel kõrvalejätmine peab olema kohustuslik eranditult kõigile liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtja sama avaliku sektori 
hankijaga sõlmitud varasema 
hankelepingu või mõne samalaadse lepingu 
järgse olulise nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

(d) ettevõtja sõlmitud varasema 
hankelepingu või mõne samalaadse lepingu 
järgse olulise nõude täitmises on esinenud 
ettevõtjapoolseid märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.
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Selgitus

See väljajätt on vajalik, et vältida korduvaid rikkumisi liikmesriikides ja kohalikes 
omavalitsustes, kes on kõik osa avalikust sektorist.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama lepingu täitmise 
hindamise meetodi, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 
töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

välja jäetud

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigete 1, 2, 3, 4 ja 5 sätteid kohaldatakse 
allhankemenetluste ja allhankijate suhtes.

Selgitus

Eesmärgiks on anda avaliku sektori hankijatele paremad võimalused võtta arvesse 
allhankeid.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt alates kahe aasta möödumisest 
artikli 92 lõikega 1 ette nähtud kuupäevast 
tuleb hakata kõnealuseid passe välja andma 
üksnes elektroonilisel kujul.

2. Hiljemalt alates kahe aasta möödumisest 
artikli 92 lõikega 1 ette nähtud kuupäevast 
tuleb hakata kõnealuseid passe välja andma 
üksnes elektroonilisel kujul, välja arvatud 
juhul, kui on tehnilisi põhjusi, mis 
õigustatult ei võimalda avaliku sektori 
hankijatel sellest tähtajast kinni pidada.

Selgitus

Osa avaliku sektori hankijatest võib vajada selle sätte rakendamiseks rohkem aega, mis tuleb 
neile ka anda.

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Piiratud hankemenetluse, 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluste puhul võivad 
avaliku sektori hankijad piirata 
valikukriteeriumidele vastavate nende 
taotlejate arvu, kellele nad teevad 
ettepaneku esitada pakkumus või osaleda 
dialoogis, kui on olemas lõike 2 kohane 
minimaalne arv kvalifitseeritud taotlejaid.

Selgitus

Väärtõlgenduste vältimiseks peab see kriteerium olema selgem ja lihtsamini määratletav.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a osutatud kriteerium peab olema 
ülimuslikum punktis b osutatud 
kriteeriumist, välja arvatud juhul, kui on 
põhjusi sellest kõrvale kaldumiseks.

Selgitus

Eelistada tuleks majanduslikult kõige soodsamat pakkumust, sest see võimaldab saada 
majanduslikult ja sotsiaalselt kõige soodsama pakkumise ja saavutada hinna ja kvaliteedi 
parema suhte. Avaliku sektori hankijatele peaks jääma siiski võimalus kasutada teist 
pakkumist, kui selleks on piisavad põhjused.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Tuleks teha selgeks, et avaliku sektori hankija võib pakkumuse hindamise kriteeriumides 
arvestada kogu tootmisprotsessi.
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Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonna- ja sotsiaalsed 
näitajad, mis aitavad kaasa püsivale 
majanduskasvule ja tööhõivele ning 
innovatiivne olemus; olelusringi 
protsessiga seotud kriteeriumid ja 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessi 
kriteeriumid, mis võivad hõlmata ka 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
haavatavate elanikkonna rühmade 
liikmete töölevõtmist;

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, samuti iga alltöövõtja 
võimekust, võimeid ja ametialast käitumist
ning sellest tulenevalt võib kõnealused 
töötajad pärast lepingu sõlmimist asendada, 
samuti edasist alltöövõttu lubada üksnes 
avaliku sektori hankija nõusolekul, kes 
peab kontrollima, et asendamistega või 
edasise alltöövõtuga tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada avaliku sektori hankijate võimalusi võtta arvesse 
alltöövõttu.
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Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 25 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 10 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu
või riikliku sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktide, 
määruste ja muude siduvate sätetega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse uuesti sisse praeguse riigihangete direktiivi (2004/18/EÜ) 
artikli 55 lõike 1 punkt d. Avaliku sektori hankijatel peaks olema õigus keelduda lepingu 
sõlmimisest, kui pakkumus ei vasta õigusnormidele. Käesolevas artiklis sisalduv viide 
õigusnormidele ei peaks piirduma liidu vastava valdkonna õigusaktidega. Artiklit tuleks 
laiendada, hõlmates ka riiklikud õigusaktid ja tööturu reguleerimise süsteemid.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksude, keskkonnakaitse, 
töökaitsealaste sätete ja töötingimustega 
seotud kohustused
(a) Avaliku sektori hankija võib 
lepingudokumentides nimetada või 
liikmesriik võib hankijat kohustada 
nimetama asutuse või asutused, kellelt 
kandidaat või pakkuja võib saada 
asjakohast teavet selles kohas, kus 
ehitustööd teostatakse või teenust 
osutatakse, tavapäraselt kohaldatavate 
maksude, keskkonnakaitsenõuete, 
töökaitsealaste sätete ja töötingimustega 
seotud kohustuste kohta, mida lepingu 
kehtivuse ajal teostatavate ehitustööde või 
osutatavate teenuste suhtes kohaldatakse.
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(b) Avaliku sektori hankija, kes annab 
lõikes 1 nimetatud teavet, palub lepingute 
sõlmimise menetluses osalevatel 
pakkujatel või kandidaatidel näidata, et 
nad on pakkumist koostades võtnud 
arvesse ehitustöö teostamise või teenuse 
osutamise kohas tavapäraselt 
kohaldatavate töökaitsealaste sätete ja 
töötingimustega seotud kohustusi.
(c) Liikmesriigid, kus on kasutusel 
kaitsemeetmed riigiettevõtete rikkumistest 
teatajatele (avalikus sektoris), võivad 
nõuda, et samaväärset kaitset pakutakse 
ka eraettevõtete töötajatele, kui ettevõtja 
pakub riigi poolt rahastatud teenuseid.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse koos väikeste muudatustega uuesti sisse praeguse 
riigihangete direktiivi (2004/18/EÜ) artikkel 27. Seda olulist artiklit ei tohiks välja jätta. 
Tuleb tagada rikkumistest teatajate kaitse liikmesriikides, kus sellised õigused ja eeskirjad on 
kasutusel või kus neid tahetakse kasutusele võtta.

Muudatusettepanek 82

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 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 
tagasiulatuvalt, ning kehtestavad 
eeskirjad, mis võimaldavad avaliku sektori 
hankijal võtta endale vajadusel 
põhitöövõtja allkirjaõiguslik staatus uut 
hankekonkurssi korraldamata, et säilitada 
õiguskindlus. Kõnealust makseviisi 
hõlmav kord nähakse ette 
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hankedokumentides.

Selgitus

Vajadusel (nt maksejõuetu põhitöövõtja korral) peab avaliku sektori hankijal olema võimalus 
viia volitused lõpule õiguskindlust kaotamata. Seetõttu tuleks riiklikes eeskirjades võimaldada 
allkirjaõigusliku staatuse ülevõtmist ja lepingute vaidlustatud tingimuste üle uuesti 
läbirääkimist. Lisaks tuleks põhitöövõtjale lubada vaidlustada alusetud maksed alles pärast 
lepingu täitmist, sest vastasel korral võivad alltöövõtjad konkursi blokeerida.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
kohaldamisest kõrvale hoida.

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist, 
kapitali või vara üleminekut, 
maksejõuetust või lepingulise tingimuse 
alusel teise algseid kvalitatiivseid 
valikukriteeriume täitva ettevõtjaga, kui 
sellega ei kaasne muid olulisi kontsessiooni 
muudatusi ning selle eesmärk ei ole 
käesoleva direktiivi kohaldamisest kõrvale 
hoida.

Selgitus

Avaliku sektori hankija jaoks on täiesti õiguspärane vaidlustada kohtus lepingupartneri 
asendamine, kuna uus lepingupartner ei paku kehtiva lepingu muutmata tingimuste täitmisel 
samu finants- ja konkurentsigarantiisid kui need, mida ta asendab.

Muudatusettepanek 84

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
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Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 86

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

Muudatusettepanek 87

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.

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigile sama tüüpi 
teenustele. Õigusteenuseid, mille aluseks on samad konfidentsiaalsuspõhimõtted, ei tohiks 
välja jätta.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1



PE492.617v02-00 48/54 AD\912426ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 89

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 täielik juurdepääsetavus,
kvaliteet, katkematus, ligipääsetavus,
taskukohasus, kättesaadavus, turvalisus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon.

Selgitus

Need üldist huvi pakkuvate teenuste omadused on olulised ja need tuleks selles raamistikus 
võimalikult suures ulatuses tagada.

Muudatusettepanek 90

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste puhul võivad 
liikmesriigid nõuda, et neid peab osutama 
teatavat konkreetset tüüpi ettevõtja.



AD\912426ET.doc 49/54 PE492.617v02-00

ET

Selgitus

Vältimaks seda, et sotsiaalteenuseid pakub seda tüüpi ettevõte, kes on huvitatud üksnes 
kasumist ja mitte inimeste eest hoolitsemisest, peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
sotsiaalteenuseid peab osutama teatavat konkreetset tüüpi ettevõte. Muudatusettepanek on 
seotud Euroopa piirkondade võimalusega kujundada välja oma strateegia kasvu ja arengu 
saavutamiseks, kaasava ühiskonna arendamiseks ning oma piirkonna muutmiseks 
atraktiivsemaks elu- ja töökeskkonnaks.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste lepingute puhul võivad 
avaliku sektori hankijad nõuda 
ettevõtjatelt kogu kõnealusest tegevusest 
saadud kasumi reinvesteerimist samasse 
tegevusse või lubada pakkujatena ainult 
kasumit mittetaotlevaid üksusi.

Selgitus

Eesmärgiks on rõhutada, et avaliku sektori hankijatel on õigus kehtestada nõuded, mis 
tagavad, et maksumaksjate sotsiaalteenusteks mõeldud raha kasutatakse sihipäraselt, seda ka 
siis, kui kasutatakse riigihankeid ja vastavaid funktsioone ei täideta vaid asutusesiseselt. 
Muudatusettepanek on seotud Euroopa piirkondade võimalusega kujundada välja oma 
strateegia kasvu ja arengu saavutamiseks, kaasava ühiskonna arendamiseks ning oma 
piirkonna muutmiseks atraktiivsemaks elu- ja töökeskkonnaks.
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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;

(b) avaliku sektori hankijatele üldise ja 
spetsiifilise õigusabi ja praktiliste juhiste
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise ja kohaldamise 
kohta;
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Selgitus

Spetsialiseerunud ja keskse organina peaks sõltumatu asutuse ülesanne olema avaliku sektori 
hankijatele õigusnõuannete ja praktiliste juhiste andmine üldistes ja spetsiifilistes küsimustes, 
mis puudutavad nii riigihangete eeskirjade ja põhimõtete tõlgendamist kui ka kohaldamist.

Muudatusettepanek 93

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” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte või mis tahes rikkumisi ennetada, 
avastada ja neist piisavalt teavitada;

Selgitus

Selleks et tagada avaliku sektori hankijate korraldatavate menetluste õiguspärasus, samuti 
pedagoogilisel eesmärgil on oluline lisada kõik rikkumised sõltumata nende raskusastmest.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad koostavad iga
lepingu, raamlepingu ja loodava 
dünaamilise hankesüsteemi kohta 
kirjaliku aruande, mis sisaldab vähemalt 
järgmist:

Avaliku sektori hankijad koostavad iga
piirmäära ületava hanke kohta, olgu 
selleks leping, raamleping või loodav 
dünaamiline hankesüsteem, kirjaliku 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist:

Selgitus

Vajadus koostada kirjalikke aruandeid vastavalt artikli 85 sätetele peaks olema vajalik ainult 
piirmäära ületavate hangete korral. Sama nõudmine piirmäärast allapoole jäävate hangete 
korral põhjustaks rohkelt bürokraatiat. Selline koormus peaks olema mõistlikus tasakaalus 
kaalul oleva rahalise väärtusega.
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile või 
riiklikule järelevalveasutusele.

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse komisjonile või riiklikule 
järelevalveasutusele.

Selgitus

Ei ole suurt mõtet kehtestada selline aruandluskohustus, kui selle eesmärk ei ole tulemuste 
kohustuslik esitamine.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Arvestades tekstide ülitehnilist olemust, peaks komisjon siin samuti osalema. Lisaks on 
oluline, et VKEd saaksid vajaliku teabe õigel ajal.
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Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklites 46, 47 ja 48 osutatud teated 
sisaldavad käesoleva artikli lõikes 4 
osutatud teavet asutuse või asutuste 
kohta.

Selgitus

Avaliku sektori hankijatele ja ettevõtetele abi pakkuvate asutuste kohta peab olema saadaval 
laialt levitatav ja lihtsalt leitav teave.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad komisjoni 
toetusel koostööd avaliku sektori 
hankijate abistamisel piiriülese huvi 
olemasolu kindlakstegemisel 
konkreetsetel juhtudel, eelkõige selleks, et 
suurendada ühtekuuluvuspoliitika või 
muudest ELi vahenditest rahastatavate 
programmide elluviimise kuluefektiivsust.

Selgitus

See on kooskõlas REGI arvamusega riigihangete ajakohastamise ning eelkõige selle 
arvamuse lõigetega 7 ja 15.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmised õigusteenused:
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79112000-2 Õigusliku esindamise 
teenused
79100000-5 Õigusteenused
79110000-8 Õigusabi- ja esindusteenused
79111000-5 Õigusabiteenused
79112100-3 Sidusrühmade esindamise 
teenused
79120000-1 Patendi- ja autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79121000-8 Autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79121100-90 Tarkvara autoriõiguse 
alased nõustamisteenused
79130000-4 Juriidiliste dokumentide ja 
tõendamisega seotud teenused
79131000-1 Dokumentidega seotud 
teenused
79132000-8 Tõendamisteenused
79140000-7 Õigusabi- ja teabeteenused

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigile sama tüüpi 
teenustele. Õigusteenuseid, mille aluseks on samad konfidentsiaalsuspõhimõtted, ei tohiks 
välja jätta.
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