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LÜHISELGITUS

Läbipaistev ja usaldusväärne riigihangete korraldamine on eriti oluline avaliku sektori 
kulutuste seisukohalt ning samuti ka seoses riiklike investeeringute mõjuga majandusele, 
eelkõige kestlikule majanduskasvule ja innovatsioonile.

Riigihangete kord on oma olemuselt äärmiselt keeruline, eriti väikestele kohalikele 
omavalitsustele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), ning tingimata 
vajalik on nii avaliku sektori hankijate – eriti piirkondlikul ja kohaliku tasandil – kui ka 
VKEde laiem juurdepääs ELi riigihanke-eeskirju käsitlevale selgele teabele ja nõuannetele. 
ELi hangetealaste õigusaktide edasiarendamise eesmärk peab olema muuta hankemenetlused 
ühekorraga lihtsamaks, odavamaks ning VKEde ja investeeringute jaoks soodsamaks. 

Komisjon ja liikmesriigid vastutavad koos selle eest, et oleks tagatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste ning VKEde teavitamiseks ja abistamiseks ning ka teiste huvitatud isikute 
kaasamiseks vajalik koolitus ja nõustamine, eesmärgiga tagada tulemuslik ja teadlik osavõtt 
riigihangetest, mille tulemusena väheneks vigade ja rikkumiste sagedus ning arendataks 
piirkondlikest ja kohalikest omavalitustest pärinevate avaliku sektori hankijate hulgas välja 
vajalikud eriteadmised riigihangete valdkonnas.

VKEdel on tõepoolest tohutu potentsiaal töökohtade loomise, majanduskasvu ja innovatsiooni 
vallas ning et hankemenetluste kontekstis VKEde majandus- ja innovatsioonipotentsiaalist 
maksimaalselt kasu saada, peaks neid julgustama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
korraldatavatest riigihankemenetlustest osa võtma.

Nagu arvamuse koostaja regionaalarengukomisjoni toel oma arvamuses riigihangete 
ajakohastamise kohta selgitas, ei peaks riigihanked lähtuma madalaima hinna põhimõttest, 
vaid võtma arvesse jätkusuutlikku ja majanduslikult soodsaimat pakkumust, arvestades 
sealjuures ka olelusringi kulu. Kõnealust reeglit peaks veelgi tugevdama. 

Tuleks siiski täpsustada, et mis tahes Euroopa tasandil kehtestatud eeskirjade tulemuslikkus ja 
tõhusus sõltub nimetatud eeskirjade usaldusväärsest ja võimalikult lihtsustatud ülevõtmisest 
liikmesriikide õigusaktidesse. Liikmesriigid peaksid seega Euroopa Komisjoni abi ja 
järelevalvega tagama, et välditakse eeskirjade liidusisest killustatust ning et ei takistata 
menetluste lihtsustamist, kuna kavandatud direktiivides sisalduvad eeskirjad on oma 
olemuselt väga keerukad ja üksikasjalikud.

Direktiivide õiguslik ja praktiline täpsustamine on äärmiselt oluline, et vältida edasisi 
rikkumisi riigihanke-eeskirjade kohaldamisel. Selles kontekstis loodab arvamuse koostaja, et 
lõpuks lahendatakse riigihanke-eeskirjade rasked rikkumised projektide ellurakendamisel 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi raames, mida Euroopa Kontrollikoda 
korduvalt tuvastas ning mis tulenesid peamiselt riigihankemenetluste keerukusest, 
riigihankemenetluste ning struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamise aluseks olevate 
menetluste vahelise järjepidevuse puudumisest ning ELi õigusaktide valest ülevõtmisest riigi 
õigusesse ning et eelnimetatut võetakse tulevaste riigihanke-eeskirjade tõlgendamise ja 
kohaldamise raames arvesse.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et tagada vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hangete avatus konkurentsile, on 
soovitav koostada sätted, millega 
kooskõlastatakse hankemenetlused teatavat 
maksumust ületavate lepingute puhul.
Sellist kooskõlastamist on vaja selleks, et 
tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
põhimõtete mõju, eriti kaupade vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus ning nendest tulenevad 
põhimõtted, nagu võrdne kohtlemine, 
mittediskrimineerimine, vastastikune 
tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus. Arvestades sellisest 
kooskõlastamisest puudutatud sektorite 
olemust, peaks kooskõlastamine, tagades 
nendest põhimõtetest kinnipidamise, 
moodustama heade äritavade raamistiku ja 
olema võimalikult paindlik.

(2) Et tagada vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hangete avatus konkurentsile, on 
soovitav koostada sätted, millega 
kooskõlastatakse hankemenetlused teatavat 
maksumust ületavate lepingute puhul.
Sellist kooskõlastamist on vaja selleks, et 
tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
põhimõtete mõju, eriti kaupade vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus ning nendest tulenevad 
põhimõtted, nagu võrdne kohtlemine, 
mittediskrimineerimine, vastastikune 
tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus. Arvestades sellisest 
kooskõlastamisest puudutatud sektorite 
olemust, peaks kooskõlastamine, tagades 
nendest põhimõtetest kinnipidamise, 
moodustama heade äritavade raamistiku ja 
olema võimalikult paindlik
riigihankemenetluse kõikidel tasanditel 
ning soosima eeskätt väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid. Hanke-
eeskirjad peavad järgima Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 14 ja selle 
lepingu protokollis nr 26 määratletud 
pädevuste jaotust. Nimetatud eeskirjade 
kohaldamine ei tohi mõjutada 
ametiasutuste vabadust otsustada, kuidas 
nad soovivad oma avaliku teenistuse 
ülesandeid täita.
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Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu uute sätetega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 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. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
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 muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks,
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(4) 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. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
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 muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks,
lihtsustades ja julgustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
juurdepääsu riigihankemenetlusele ning 
võimaldades hankijatel paremini ära 
kasutada riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks, ilma et see piiraks 
viimati nimetatute otsustusõigust selle 
suhtes, mida hankida ja osta. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada läbipaistvus, õiglus ning suurem 
õiguskindlus ja võtta arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu asjakohase väljakujunenud 
kohtupraktika teatavaid asjakohaseid 
aspekte.
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Selgitus

Hankijal tuleks lasta segamatult iseseisvalt otsustada, mida osta.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada 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.

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada 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 kõrvale jätta nii käimasolevast 
riigihankemenetlusest kui ka tulevastest 
riigihankemenetlustest Euroopa Liidu 
territooriumil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes.
Võrgustiku sektori hankijad peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks.
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme.

(25) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes.
Võrgustiku sektori hankijad peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt teadusuuringute ja
innovatsiooni edendamiseks, eeskätt 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
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Nii saab raha kõige tulusamalt kasutada 
ning lisaks kaasnevad uute ideede 
loomisega, nende ideede muutmisega 
innovatiivseteks toodeteks ja teenusteks 
ning seeläbi jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamisega üldisemad hüved 
majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale.
Käesolev direktiiv peaks aitama edendada 
innovaatilisi hankeid ning aitama 
liikmesriikidel saavutada „Innovatiivse 
liidu” eesmärke. Seetõttu tuleks ette näha 
eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
võrgustiku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaks olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme.
Nii saab raha kõige tulusamalt kasutada 
ning lisaks kaasnevad uute ideede 
loomisega, nende ideede muutmisega 
innovatiivseteks toodeteks ja teenusteks 
ning seeläbi jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamisega üldisemad hüved 
majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale.
Käesolev direktiiv peaks aitama edendada 
innovaatilisi hankeid ning aitama 
liikmesriikidel saavutada „Innovatiivse 
liidu” eesmärke. Seetõttu tuleks ette näha 
eraldi hankemenetlus, mis võimaldaks 
võrgustiku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaks olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Lepingute avaldamist võib oluliselt 
lihtsustada ning suurendada 
hankeprotsesside tõhusust ja läbipaistvust, 
piirates takistuseks olevat õiguslikku 
keerukust, eeskätt just elektrooniliste 
teabevahendite kasutamisega.
Elektroonilised vahendid tuleks kasutusele 
võtta kõigis hankemenetlustes. Nende 
kasutamine võimaldab ka aega säästa.
Seetõttu tuleks elektrooniliste vahendite 
kasutamisel lühendada miinimumtähtaegu, 
ent tingimusel, et need vahendid on 
kooskõlas teabeedastuse jaoks liidu 
tasandil ettenähtud konkreetse viisiga.
Peale selle võivad asjakohaste 
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avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

funktsioonidega elektroonilised teabe- ja 
sidevahendid aidata avaliku sektori 
hankijatel hoida ära, avastada ja parandada 
hankemenetluse käigus ilmnevaid vigu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu riigihangete turgudel on avalik-
õiguslikud hankijad hakanud järjest 
rohkem nõudlust koondama, eesmärgiga 
saavutada mastaabisäästu, sealhulgas 
madaldada hindu ja tehingukulusid ning 
tõhustada ja muuta professionaalsemaks 
hangete korraldust. Seda saab kas osalevate 
võrgustiku sektori hankijate arvu või 
lepingute mahu ja maksumuse 
koondamisega pikema aja jooksul. Hangete 
koondamist ja keskseks muutmist tuleb 
siiski hoolikalt jälgida, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd ning säilitada 
läbipaistvus ja konkurents ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu
võimalused.

(28) Liidu riigihangete turgudel on avalik-
õiguslikud hankijad hakanud järjest 
rohkem nõudlust koondama, eesmärgiga 
saavutada mastaabisäästu, sealhulgas 
madaldada hindu ja tehingukulusid ning 
tõhustada ja muuta professionaalsemaks 
hangete korraldust. Seda saab kas osalevate 
võrgustiku sektori hankijate arvu või 
lepingute mahu ja maksumuse 
koondamisega pikema aja jooksul. Hangete 
koondamist ja keskseks muutmist tuleb 
siiski hoolikalt jälgida, et vältida ostujõu 
ülemäärast koondumist ja 
konkurentsivastast koostööd ning säilitada 
läbipaistvus ja konkurents ning
suurendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate turulepääsu
võimalusi, julgustades 
riigihankemenetluste suuremat 
paindlikkust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijate ühist hankelepingute sõlmimist 
raskendavad praegu õiguslikud 
probleemid, eelkõige vastuolud siseriiklike 
õigusaktide vahel. Vaatamata asjaolule, et 
direktiiviga 2004/17/EÜ võimaldati 

(34) Eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijate ühist hankelepingute sõlmimist 
raskendavad praegu õiguslikud 
probleemid, eelkõige vastuolud siseriiklike 
õigusaktide vahel. Vaatamata asjaolule, et 
direktiiviga 2004/17/EÜ võimaldati 
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kaudselt piiriüleseid ühiseid riigihankeid, 
on mitme riigi siseriiklikud õigussüsteemid 
otseselt või kaudselt muutnud piiriülesed 
ühised riigihanked praktikas õiguslikult 
ebakindlaks või võimatuks. Eri 
liikmesriikide võrgustiku 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 
võrgustiku sektori hankijal oleks mõistlik 
kanda. Seepärast tuleks sätestada piiriüleste 
ühishangete uued eeskirjad, millega 
nähakse ette kohaldatav õigus ja mis 
lihtsustavad võrgustiku sektori hankijate 
vahelist koostööd kogu ühtsel turul. Lisaks 
võivad eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijad moodustada siseriikliku või liidu 
õiguse kohaselt loodavaid ühiseid juriidilisi 
isikuid. Sellist liiki ühiste hangete jaoks 
tuleks kindlaks määrata konkreetsed 
eeskirjad.

kaudselt piiriüleseid ühiseid riigihankeid, 
on mitme riigi siseriiklikud õigussüsteemid 
otseselt või kaudselt muutnud piiriülesed 
ühised riigihanked praktikas õiguslikult 
ebakindlaks või võimatuks. Eri 
liikmesriikide võrgustiku 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 
võrgustiku sektori hankijal oleks mõistlik 
kanda. Seepärast tuleks sätestada piiriüleste 
ühishangete uued eeskirjad, millega 
nähakse ette kohaldatav õigus ja mis 
lihtsustavad võrgustiku sektori hankijate 
vahelist koostööd kogu ühtsel turul. Lisaks 
võivad eri liikmesriikide võrgustiku sektori 
hankijad moodustada siseriikliku või liidu 
õiguse kohaselt loodavaid ühiseid juriidilisi 
isikuid. Sellist liiki ühiste hangete jaoks 
tuleks kindlaks määrata konkreetsed 
eeskirjad. Samuti tuleb piiriüleste 
riigihangete puhul tingimata täpsustada 
intellektuaalomandi õigusi käsitlevaid 
aspekte.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine.
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid.
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine.
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, samal ajal 
tagades, et hankijad võivad samuti vajada
oma vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
juhul, kui need on lepingu põhisisuga 
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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.

seotud. Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku 
sektori hankijatel lubada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutada
eelistatavalt „majanduslikult, sotsiaalselt 
ja keskkonnaalaselt soodsaimat 
pakkumust“, arvestades kulutõhususe 
põhimõtet ja asjakohast kvaliteeti.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad
otsustavad sõlmida lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
soodsaim. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest, 
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse täitmise taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse puhul, kui soodne see 
majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad
sõlmivad lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
soodsaim. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest, 
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse täitmise taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse puhul, kui soodne see 
majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 

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

süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt kõnealuste 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, eriti 
liidu kaasrahastatavate projektide puhul, 
ning tuvastada struktuurseid puudusi.
Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning selle tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on äärmiselt oluline kõnealuste 
mehhanismide tegevuse kooskõlastamine.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Kõigil võrgustiku sektori hankijatel ei 
pruugi olla piisavalt sisemisi 
eksperditeadmisi majanduslikult või 
tehniliselt keerukate lepingute 
käsitlemiseks. Seda silmas pidades oleks
jälgimis- ja järelevalvetegevust otstarbekas 
täiendada professionaalse abiga. Seda 
eesmärki saab saavutada 
teabejagamisvahenditega, mis pakuvad 
võrgustiku sektori hankijatele tehnilist abi
(teadmiskeskused); samas vajaks 
ettevõtjad, eelkõige VKEd, ka haldusabi, 

(59) Kõigil võrgustiku sektori hankijatel ja 
eelkõige kohalikel omavalitsustel ei pruugi 
olla piisavalt sisemisi eksperditeadmisi 
majanduslikult või tehniliselt keerukate 
lepingute käsitlemiseks. Seda silmas 
pidades moodustab professionaalne abi 
otstarbeka täienduse jälgimis- ja
järelevalvetegevusele. Seda eesmärki saab 
saavutada teabejagamisvahenditega, mis 
pakuvad võrgustiku sektori hankijatele 
tehnilist abi (teadmiskeskused); samas 
vajaks ettevõtjad ja eelkõige VKEd, ka 
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eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

haldusabi, eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

Selgitus

Eriti oluline on suurendada VKEde rolli riigihangete valdkonnas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Jälgimis-, järelevalve- ja 
tugistruktuurid või –mehhanismid on 
liikmesriigi tasandil juba olemas ja 
muidugi saab neid kasutada riigihangete 
jälgimise, rakendamise ja kontrollimise 
tagamiseks ning selleks, et pakkuda 
võrgustiku sektori hankijatele ja 
ettevõtjatele vajalikku tuge.

(60) Jälgimis-, järelevalve- ja 
tugistruktuurid või –mehhanismid on 
liikmesriigi tasandil juba olemas ja 
muidugi saab neid kasutada riigihangete 
jälgimise, rakendamise ja kontrollimise 
tagamiseks ning selleks, et pakkuda 
võrgustiku sektori hankijatele, eeskätt 
kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele, ning ettevõtjatele, 
eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele riigihanke kõikides etappides
vajalikku tuge.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Kõnealuse direktiivi ülevõtmise viis 
on ülimalt suure tähtsusega nii 
lihtsustamiseks tehtavate jõupingutuste 
seisukohast kui ka ühtse lähenemisviisi 
tagamiseks ELi riigihanke-eeskirjade 
tõlgendamisele ja rakendamisele, 
panustades sel moel nii avaliku sektori 
hankijatele – eriti piirkondlikul tasandil –
kui ka VKEdele vajalikku 
õiguskindlusesse. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et 
kõnealuse direktiivi ülevõtmisel 
pööratakse tähelepanu ka suurele mõjule, 
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mida riigihankeid käsitlevad riiklikud 
õigusaktid avaldavad seoses 
juurdepääsuga Euroopa Liidu 
vahenditele. Seetõttu on äärmiselt oluline, 
et liikmesriigid väldiksid nii palju kui 
võimalik mis tahes killustatust eeskirjade 
tõlgendamisel ja rakendamisel, 
panustades samal ajal riigi tasandil ka 
menetluste lihtsustamisse.

Selgitus

Tuleb tagada, et ülevõtmisel ei takistata lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks tehtavaid 
jõupingutusi, eesmärgiga vältida eeskirjade liidusisest killustatust, mis mõjutaks eelkõige 
piirkondliku ja kohaliku tasandi VKEsid ja väiksemaid avaliku sektori hankijaid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 b) Lisaks peaksid komisjon ja 
liikmesriigid korraldama piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele ning VKEdele 
suunatud koolitusi, konsultatsioone ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning 
kaasama ka teisi sidusrühmi, et tagada 
teadlik riigihangetes osalemine ja 
vähendada vigade esinemist ning et 
kohalike ja piirkondlike asutuste hankijad 
omandaksid vajalikud eriteadmised 
uuendustegevust soodustavate 
riigihangete korraldamiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
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tööstuslikku ega ärilist iseloomu; kui tal on 
äriline iseloom, püüab asutus, mis 
tegutseb tavapärastes turutingimustes, 
teenida kasumit ja kannab oma 
tegevusega seotud kahju ning tema 
eesmärk ei ole rahuldada vajadusi üldistes 
huvides ilma tööstusliku või ärilise 
iseloomuta;

tööstuslikku ega ärilist iseloomu;

Selgitus

Tagasipöördumine definitsiooni juurde, mis on esitatud direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 
punktis a; see on heaks kiidetud ja aitab vältida õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirmäärade väärtust kohandatakse iga-
aastaselt vastavalt muutustele Euroopa 
Majanduspiirkonna harmoneeritud 
tarbijahinnaindeksis.

Selgitus

Kindel piirmäärade väärtus ei kajasta pidevaid muutusi tegelikus ostujõus. Kohane oleks 
siduda ja kohandada piirmäärad hästitoimiva indeksiga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib iga kahe aasta tagant 
alates 30. juunist 2014, kas artikli 12 
punktides a ja b kehtestatud piirmäärad 
vastavad WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmääradele, ja muudab neid 
vajaduse korral.

Komisjon kontrollib iga kahe aasta tagant 
alates 30. juunist 2014, kas artikli 12 
punktides a ja b kehtestatud piirmäärad
vastavad WTO riigihankelepingus 
sätestatud piirmääradele, ja muudab neid 
vajaduse korral ning pärast 
konsulteerimist liikmesriikidega 
piirmäärade kohaldamise üle teatavate 
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sektorite ja lepinguliikide puhul.

Selgitus

Enne piirmäärade läbivaatamist teatavates sektorites ja lepinguliikides tuleks 
liikmesriikidega nõu pidada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; (b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
sealhulgas vaidluste lahendamise 
teenuseid;

Selgitus

„Vaidluste lahendamise teenused” on Maailmapanga vastu võetud eriomane lepitamisteenus, 
mis on seotud rahvusvaheliste FIDICi lepingutingimuste kasutamisega ehitus- ja 
inseneritöödel.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Ainuõiguse alusel sõlmitavad teenuste 

hankelepingud
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
hankelepingute suhtes, mis sõlmitakse 
ettevõtjaga, kes on ise telliv asutus artikli 
2 lõike 1 mõistes, või tellivate asutuste 
ühendusega ainuõiguse alusel, mis on 
neile antud asutamislepingule vastava 
avaldatud ja kehtiva seaduse, määruse või 
haldussättega.

Selgitus

Tuuakse uuesti sisse kehtiva direktiivi 2004/17/EÜ artikkel 25. See artikkel on oluline üldise 
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majandushuvi teenuste toimimiseks. Sellega jäetakse välja teenuste hankelepingud, mis 
põhinevad ainuõigusel vastavalt aluslepinguga kooskõlas olevatele õigus- või 
haldusnormidele. Euroopa Kohus on seda sätet kohaldanud kohtuasjas C-360/96.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 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) asjaomase juriidilise isiku tegevus
toimub täies ulatuses kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses või seoses 
üldhuviteenuste osutamisega;

Selgitus

Üldhuviteenuste osutamine ei ole kasumile orienteeritud, vaid on suunatud kodanike 
vajaduste rahuldamisele. Seetõttu tuleb tegevust üldhuviteenuste valdkonnas arvesse võtta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või üksustega või muu juriidilise isikuga, 
keda kontrollib kõnealune avaliku sektori 
hankija, tingimusel et sellel juriidilisel 
isikul, kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate
avaliku sektori hankijate või samade
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest, mis on seotud lepingu 
esemega, toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest, 
sealjuures võivad avaliku sektori hankijad 
määrata ainult ühiseid esindajaid;

Selgitus

Ühiste esindajate määramine on levinud praktika. Pole mingit põhjust keelata sellist tõhusat 
vastastikku kokkulepitud koostöö meetodit.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike 
teenustega seotud ülesandeid ning mis 
hõlmab lepingupoolte vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi;

(a) partnerluse eesmärk on kõigile 
asjaomastele avaliku sektori asutustele 
ülesandeks tehtud avaliku teenuse 
osutamine või abiülesande täitmine, mis 
on vajalik kõigile avaliku sektori 
asutustele ülesandeks tehtud avaliku 
teenuse osutamiseks;

Muudatusettepanek 25
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste
tegevuste käibest;

(c) osalevad avaliku sektori asutused ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui
20% kokkuleppe esemeks olevate
tegevuste käibest;

Selgitus

See täpsustus on vajalik, et mitte anda põhjust juriidilisteks vaidlusteks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 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 oli 
esialgse lepingu sõlmimise ajal õiguslikult 
jõustatud.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankepõhimõtted Hanke eesmärk ja põhimõtted

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et tuleks lisada viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
avaliku sektori raha tõhus kasutamine, 
edendada kvaliteetseid hankeid, 
tugevdada konkurentsi ja riigihangete 
turgude toimimist ning tagada ettevõtetele 
ja muudele pakkujatele võrdsed 
võimalused osaleda riigihangete 
võistupakkumistel asjade, teenuste ja 
ehitustööde riigihankelepingute 
pakkumustega.

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et tuleks lisada viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kehtestada mis tahes eritingimusi, mis 
hõlmavad lepingu täitmist rühma poolt, kui 
kõnealuseid tingimusi on võimalik 
objektiivselt põhjendada ning need on 

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kehtestada mis tahes eritingimusi, mis 
hõlmavad lepingu täitmist rühma poolt, kui 
kõnealuseid tingimusi on võimalik 
objektiivselt põhjendada ning need on 
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proportsionaalsed. Kõnealuste tingimuste 
kohaselt võib olla nõutav, et rühm võtaks 
teatava juriidilise vormi, kui temaga leping 
sõlmitakse, kuivõrd seda muudatust on 
vaja lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

proportsionaalsed. Kõnealuste tingimuste 
kohaselt võib olla nõutav, et rühm võtaks 
teatava juriidilise vormi, kui temaga leping 
sõlmitakse, sellisel juhul ja sellisel 
määral, kui see muudatus on vältimatu
lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

Selgitus

Kõnealust nõuet tuleks piirata nii palju kui võimalik, et vältida ettevõtjate ja eriti VKEde 
asjatut koormamist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puudega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
ametialane lõimimine, või sätestada 
selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, 
tingimusel et üle 30 % kõnealuste 
töökohtade, ettevõtjate või programmide 
töötajatest on puudega isikud.

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse:

a) kaitstud töökohtadele või sätestada 
selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, 
tingimusel et enamik asjaomastest 
töötajatest on puudega inimesed, kes oma 
puude iseloomu või tõsiduse tõttu ei saa 
tavatingimustega töökohtadel töötada või 
tavapärasel turul kergesti tööd leida;
b) sotsiaalettevõtetele või programmidele, 
mille peamiseks eesmärgiks on 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine, 
juhul kui üle 30% kõnealuste ettevõtete 
või programmide töötajatest on puudega 
ja/või ebasoodsas olukorras isikud. 
Ebasoodsas olukorras olevad isikud on 
muu hulgas järgmised: töötud, eriti 
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raskesti lõimuvad isikud, tõrjutusest 
ohustatud isikud, haavatavate rühmade 
liikmed ning ebasoodsas olukorras olevate 
vähemuste liikmed.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud 
konfidentsiaalsena märgitud teavet, sh 
tehnika- või ärialaseid saladusi ja 
pakkumuste konfidentsiaalseid aspekte.

2. Kui käesoleva direktiivi või teabele 
juurdepääsu käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega ei ole teisiti ette nähtud ning 
ilma et see piiraks kohustusi seoses 
sõlmitud lepingutest teavitamisega ning 
taotlejatele ja pakkujatele käesoleva 
direktiivi artiklite 64 ja 69 kohase teabe 
andmisega, ei avalikusta võrgustiku sektori 
hankija talle ettevõtja poolt edastatud mis 
tahes teavet, konfidentsiaalsena märgitud
või mitte, sh tehnika- või ärialaseid 
saladusi ja pakkumuste konfidentsiaalseid 
aspekte, välja arvatud juhul, kui see on 
käesoleva direktiivi või kohaldatava 
riigisisese õiguse eesmärgi saavutamiseks 
hädavajalik.

Selgitus

Ettevõtjate, ja eriti VKEde jaoks on oluline, et ei avalikustata mingisugust teavet, välja 
arvatud juhul, kui teisiti talitamiseks on olemas õiguslik põhjus.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – 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.
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Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 37
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek 
ning see ei ole mitte mingil juhul lühem 
kui 15 päeva.

Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui pakkumuste laekumise tähtaja suhtes 
kokkuleppele jõudmine ei ole võimalik, 
määrab võrgustiku sektori hankija tähtaja, 
mis on igal juhul vähemalt 20 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 30
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

Osalemistaotluste laekumise 
miinimumtähtaeg on üldiselt vähemalt 37
päeva alates kuupäevast, mil saadeti 
hanketeade või huvi kinnitamise ettepanek, 
kui hanke väljakuulutamiseks kasutati 
perioodilist eelteadet, ning see ei ole mitte 
mingil juhul lühem kui 15 päeva.

Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui pakkumuste laekumise tähtaja suhtes 
kokkuleppele jõudmine ei ole võimalik, 
määrab võrgustiku sektori hankija tähtaja, 
mis on igal juhul vähemalt 20 päeva alates 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
kuupäevast.

Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõike 1 punkti g 
kohaldamisel märgitakse põhiprojektis 
võimalike täiendavate ehitustööde või 
teenuste ulatus ning nende suhtes 
sõlmitava lepingu tingimused. Niipea kui 
esialgse projekti kohta on hankemenetlus 
välja kuulutatud, tuleb teatada, et 
võidakse kasutada seda menetlust ning et 
võrgustiku sektori hankijad peavad
artiklite 12 ja 13 kohaldamisel arvesse 
võtma järgnevate ehitustööde või teenuste 
hinnangulist kogumaksumust.

välja jäetud

Selgitus

Võimalikele täiendavatele ehitustöödele või teenustele põhiprojektis viidatakse vahendi 
„Valik” kaudu. Seetõttu on täiendav deklaratsioon ülearune.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Raamleping ei tohi ületada kehtivusaega, 
mis on kehtestatud liikmesriikide 
riigisiseste sätetega. Raamlepingu
kehtivusaeg hooldamise osas sõltub 
ehitustöö või asjade olelusringist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 

Võrgustiku sektori hankijad võivad ainult 
standardteenuste ja –asjade puhul
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põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel. Elektrooniliste oksjonite objekt 
ei tohi olla teenuste ja ehitustööde 
hankelepingud, mille sisuks on 
intellektuaalomand, näiteks ehitustööde 
projekteerimine.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui puudub kokkulepe riigihankeid 
käsitleva kohaldatava õiguse kohta, 
määratakse lepingu sõlmimist reguleeriv 
siseriiklik õigus kindlaks järgmiste 
eeskirjade järgi:

Kui puudub lõike 3 kohane kokkulepe
riigihankeid käsitleva kohaldatava õiguse 
kohta, määratakse lepingu sõlmimist 
reguleeriv siseriiklik õigus kindlaks 
järgmiste eeskirjade järgi:

Selgitus

Nagu lõikes 6, peaks ka siin täpsustama konkreetset kokkuleppe puudumise olukorda, mille 
suhtes käesolevat lõiget kohaldatakse.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui puuduvad muud 
vahendid, millega tagatakse võrdse 

Sellised meetmed hõlmavad teiste 
taotlejate ja pakkujate teavitamist mis tahes 
asjakohasest teabest, mida on vahetatud 
seoses sellise taotleja või pakkuja 
hankemenetluses ettevalmistamises 
osalemisega või selle tulemusena, ning 
pakkumuste laekumise jaoks asjakohaste 
tähtaegade kehtestamist. Kõnealune 
taotleja või pakkuja jäetakse menetlusest 
kõrvale üksnes siis, kui avaliku sektori 
hankija tõendab, et puuduvad muud 
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kohtlemise põhimõtte järgimine. vahendid, millega tagatakse võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine.

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 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilistes kirjeldustes täpsustatakse ka 
see, kas nõutakse intellektuaalomandi 
õiguste üleandmist.

Tehnilistes kirjeldustes täpsustatakse ka 
see, kas nõutakse intellektuaalomandi 
õiguste üleandmist ja kui nõutakse, siis 
nimetatud 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.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad võivad
kavandatavast hankest teavitamiseks
avaldada perioodilise eelteate pärast 
eelarveaasta algust nii pea kui võimalik.
Sellised teated sisaldavad VI lisa A osa I 
jao kohast teavet. Teated avaldab kas 
komisjon või võrgustiku sektori hankijad 
oma IX lisa punkti 2 alapunkti b kohases 
hankijaprofiilis. Kui võrgustiku sektori 
hankijad avaldavad kõnealuse teate oma 
hankijaprofiilis, saadavad nad teate hankija 
profiilis perioodilise eelteate avaldamise 
kohta kooskõlas IX lisa punktiga 3.

1. Võrgustiku sektori hankijad avaldavad
kavandatavast hankest teavitamiseks 
perioodilise eelteate pärast eelarveaasta 
algust nii pea kui võimalik. Sellised teated 
sisaldavad VI lisa A osa I jao kohast teavet.
Teated avaldab kas komisjon või 
võrgustiku sektori hankijad oma IX lisa 
punkti 2 alapunkti b kohases 
hankijaprofiilis. Kui võrgustiku sektori 
hankijad avaldavad kõnealuse teate oma 
hankijaprofiilis, saadavad nad teate hankija 
profiilis perioodilise eelteate avaldamise 
kohta kooskõlas IX lisa punktiga 3.

Selgitus

Eelteadete avaldamine peaks läbipaistvuse ja ettevõtjatele – eriti VKEdele – täieliku teabe 
andmise huvides olema kohustuslik, võimaldades neil aegsasti pakkumused ette valmistada.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui kõnealune pakkumus ei vasta 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 
liikmesriigi sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna 
õigusaktidega, määrustega ja muude 
siduvate sätetega, või
kollektiivlepingutega, mida kohaldatakse 
ehitustööde teostamise, teenuste ja asjade 
pakkumise asukohas, või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja tööõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel:

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel:

a) majanduslikult soodsaim pakkumus; a) majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohast soodsaim 
pakkumus;

b) madalaim maksumus. b) madalaim maksumus.

Punktis a osutatud kriteerium on punktis 
b osutatud kriteeriumi suhtes ülimuslik;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonna- ja sotsiaalnäitajad, 
panus jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
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tööhõivesse ning innovatiivne olemus;

Selgitus

Selleks et tulemuslikumalt jätkusuutlikku majanduskasvu panustada, tuleks kaasata ka 
tulemuslikumad sotsiaalsed kriteeriumid strateegia „Euroopa 2020” vaimus.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel 
lähtutakse majanduslikult soodsaimast 
pakkumusest ning arvestades 
kulutõhususe põhimõtet ja asjakohast 
kvaliteeti, vastavalt lõigetes 1 ja 2
sätestatud korrale.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a osutatud juhul märgib 
võrgustiku sektori hankija suhtelise 
osakaalu, mille ta omistab igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlakstegemisel.

Lõikes 1 osutatud juhul märgib võrgustiku 
sektori hankija suhtelise osakaalu, mille ta 
omistab igale valitud kriteeriumile 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kindlakstegemisel.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) valitud tehnilised lahendused või
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 

(b) valitud tehnilised lahendused ja/või
erandlikult soodsad tingimused, mida 
pakkuja saab kasutada asjade tarnimisel, 
teenuste osutamisel või ehitustööde 
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tegemisel; tegemisel;

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 
ette näha, et võrgustiku 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 allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 
ette näha, et võrgustiku 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 tagantjärele
alusetud maksed, ning kehtestavad 
määruse, millega võimaldatakse avaliku 
sektori hankijal vajaduse korral võtta 
põhitöövõtja allakirjutanu staatus üle 
ilma uut pakkumismenetlust 
korraldamata, eesmärgiga tagada 
õiguskindlus. Kõnealust makseviisi 
hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

Selgitus

Vajaduse korral (näiteks kui põhitöövõtja on maksejõuetu) peab avaliku sektori hankijal 
olema võimalus volitused lõpetada ilma õiguskindlust kaotamata. Seetõttu peaksid 
siseriiklikud sätted võimaldama allakirjutanu staatust üle võtta ja lepingute vaidlusalused 
tingimused uuesti läbi rääkida. Lisaks tuleks põhitöövõtjal lubada alusetute maksete 
vaidlustamise õigust kasutada alles pärast lepingu täitmist, vastasel juhul blokeeriksid 
allhankijad lõpuks konkurentsi.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – 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 varade ülekandmist,
maksejõuetust või lepingulise tingimuse 
alusel teise algseid kvalitatiivseid 
valikukriteeriume täitva ettevõtjaga, kui 
sellega ei kaasne muid olulisi lepingu 
muudatusi ning selle eesmärk ei ole 
käesoleva direktiivi kohaldamisest kõrvale 
hoida.

Selgitus

Avalik sektori hankija vastuseis (kohtu jälgimisel) lepingupartneri asendamisele on täiesti 
õiguspärane, kuna uus lepingupartner ei esita aktiivse lepingu – muutmata tingimustega –
nõuetekohaseks täitmiseks samu finants- ja pädevusgarantiisid kui asendatav lepingupartner.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab seoses 
aluslepingu artikli 258 kohase 
menetlusega, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused täitmata, 
kuna kõnealuse liikmesriigi võrgustiku 
sektori hankija on sõlminud kõnesoleva 
lepingu, jättes aluslepingutest ja 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata.

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab seoses 
aluslepingu artikli 258 kohase 
menetlusega, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused täitmata, 
kuna kõnealuse liikmesriigi võrgustiku 
sektori hankija on sõlminud kõnesoleva 
lepingu, jättes aluslepingutest ja 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata, mille korral 
lepingupartneril on õigus saada hüvitist.

Selgitus

Viide „siseriikliku õigusega kehtestatud tingimustele” ei ole piisav, et lahendada hüvitise 
maksmise põhimõtte puudumise probleem lepingu lõpetamise – ilma, et oleks toimunud 
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lepingu rikkumine – korral enne lepingu ettenähtud lõppu. Hüvitise maksmise põhimõtte 
tulemuslikkuse tagamiseks kõigis liikmesriikides tuleb nimetatud põhimõte kirjutada sisse ka 
ELi õigusesse.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Need üldhuviteenuste omadused on esmatähtsad ja need tuleks kõnealuses raamistikus 
võimalikult suurel määral tagada.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võrgustiku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihanke-eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihange-eeskirjade kohaldamise kohta
erijuhtudel;

(b) võrgustiku sektori hankijatele üldise ja 
konkreetse õigusabi ning praktiliste 
juhiste andmine riigihanke-eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise ja kohaldamise 
kohta;

Selgitus

Eri- ja keskasutusena peaks kõnealune sõltumatu asutus olema vastutav avaliku sektori 
hankijatele üldise ja ka konkreetsetest juhtumitest sõltuva õigusabi ja praktiliste juhiste 
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andmise eest nii riigihanke-eeskirjade ja põhimõtete tõlgendamise kui ka kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate terviklike 
ja rakendatavate süsteemide kehtestamine 
ja kohaldamine, et avastada ja hoida ära 
hangetega seotud pettusi, korruptsiooni, 
huvide konflikti ning muid raskeid
rikkumisi ja teavitada nendest 
nõuetekohaselt;

(d) ohumärgi näitajaid hõlmavate terviklike 
ja rakendatavate süsteemide kehtestamine 
ja kohaldamine, et avastada ja hoida ära 
hangetega seotud pettusi, korruptsiooni, 
huvide konflikti või mis tahes rikkumisi ja 
teavitada nendest nõuetekohaselt;

Selgitus

Et veelgi tugevdada avaliku sektori hankijate poolt ja pedagoogilise eesmärgiga 
organiseeritud menetluste korrapära, on oluline hõlmata siinkohal kõik rikkumiste liigid, 
olenemata nende raskusastmest.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad säilitavad 
asjakohast teavet iga lepingu, raamlepingu
ja loodud dünaamilise hankesüsteemi 
kohta. See teave on piisav, et nad saaksid 
hiljem õigustada otsuseid, mis on tehtud 
seoses:

Võrgustiku sektori hankijad säilitavad 
asjakohast teavet iga piirmäärasid ületava
lepingu ja raamlepingu ning loodud 
dünaamilise hankesüsteemi kohta. See 
teave on piisav, et nad saaksid hiljem 
õigustada otsuseid, mis on tehtud seoses:

Selgitus

Artikli 85 sätete kohaselt kirjalike aruannete koostamine peaks olema vajalik ainult piirmäära 
ületavate hangete puhul. Piirmäärast allapoole jäävate hangete puhul tähendaks selline 
tegevus suure hulga bürokraatlike toimingute tegemist. Selline halduskoormus peab olema 
mõistlikus proportsioonis kaalul olevate rahaliste summadega.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealust teavet säilitatakse vähemalt 
neli aastat pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva, nii et võrgustiku sektori hankijal 
on selle ajavahemiku jooksul võimalik 
esitada komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele vajalikku teavet, kui 
nad seda taotlevad.

2. Kõnealust teavet säilitatakse vähemalt 
neli aastat pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva, nii et võrgustiku sektori hankijal 
on selle ajavahemiku jooksul võimalik 
esitada komisjonile või siseriiklikule 
järelevalveasutusele vajalikku teavet.

Selgitus

Ei ole mõistlik kehtestada sellist aruandluskohustust, kui selle eesmärgiks ei ole teabe 
kohustuslik esitamine.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad tehnilised 
tugistruktuurid, et anda võrgustiku sektori 
hankijatele õiguslikku ja majanduslikku 
nõu, suuniseid ja abi hankemenetluse 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ka 
tagavad liikmesriigid, et igal võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik saada pädevat 
abi ja nõu üksikküsimustes. Sellega seoses 
tuleb pöörata erilist tähelepanu kohalikele 
omavalitsustele, eeskätt väikestele 
kohalikele omavalitsustele, ning toetada 
neid rohkem.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – 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 elektrooniliste 
vahendite abil 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 ning õigeaegse teabe ja abi 
kättesaadavuse, sh elektrooniliselt või 
ettevõtjate abistamisele keskenduvate 
olemasolevate võrgustike kaudu.

Selgitus

Komisjon peaks samuti kõnealuses tegevuses osalema, arvestades tekstide väga tehnilist 
laadi. Lisaks on äärmiselt oluline, et VKEd saaksid neile vajaliku teabe kätte õigeaegselt.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklites 61, 62, 63 ja 64 osutatud 
teated sisaldavad teavet käesoleva artikli 
lõikes 4 osutatud asutuse või asutuste 
kohta.

Selgitus

Olemas peaks olema laialt levinud ja kergesti leitav teave avaliku sektori hankijatele ja 
ettevõtetele abi pakkuvate asutuste kohta.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad komisjoni 
kaasabil koostööd avaliku sektori 
hankijate nõustamisel piiriülese huvi 
olemasolu või huvi puudumise 
hindamiseks konkreetsete juhtumite 
puhul, eelkõige eesmärgiga suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest või 
muudest ELi vahenditest rahastatavate 
programmide rakendamise kulutõhusust.

Selgitus

Ülaltoodud lõige on kooskõlas regionaalarengukomisjoni arvamusega riigihangete 
ajakohastamise kohta, eriti nimetatud arvamuse lõigetega 7 ja 15.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Järgmised õigusteenused:
79112000-2 Õigusliku esindatuse 
teenused
79100000-5 Õigusteenused
79110000-8 Õigusabi- ja esindusteenused
79111000-5 Õigusabiteenused
79112100-3 Huvirühmade esindatuse 
teenused
79120000-1 Patendi- ja autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79121000-8 Autoriõigusalased 
nõustamisteenused
79121100-9 Tarkvara autoriõigusalased 
nõustamisteenused
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79130000-4 Juriidilised dokumenteerimis-
ja tõendamisteenused
79131000-1 Dokumenteerimisteenused
79132000-8 Tõendamisteenused
79140000-7 Õigusabi- ja teabeteenused

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigile sama tüüpi 
teenustele.
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