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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiiviga ei tohiks 
piirata riikliku, piirkondliku või kohaliku 
tasandi riigiasutuste õigust otsustada, kas, 
kuidas ja millises ulatuses nad ise avaliku 
huviga seotud ülesandeid täita tahavad. 
Iga tasandi riigiasutused võivad täita 
avaliku huviga seotud ülesandeid oma 
vahendeid kasutades, ilma kohustuseta 
kaasata väliseid ettevõtjaid. Nad võivad 
seda teha koostöös teiste riigiasutustega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Käesolevas direktiivis ei tohiks 
vastavalt ühenduse 
konkurentsieeskirjadele käsitleda üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
rahastamist või liikmesriikide antava abi 
süsteeme, eelkõige sotsiaalvaldkonnas. 
Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 
asutused peaksid säilitama oma tähtsa 
rolli ning laialdased volitused 
üldhuviteenuste osutamisel, 
delegeerimisel ja korraldamisel selliselt, et 
need vastaksid võimalikult hästi 
kasutajate vajadustele ja oleksid 
kooskõlas riikliku poliitika eesmärkide 
täitmisega.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi. 
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks. 
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kusjuures 
riik või avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi. 
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks. 
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, kaasa
arvatud merepiirkondades, kusjuures riik 
või avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata spetsiaalsete 
ehitustööde tegemist või teenuste 
osutamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 

(13) On asjakohane arvata käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja teatavad 
teenuste kontsessioonid, mis on antud 
avaliku sektori hankijatest või võrgustiku 
sektori hankijatest ettevõtjatele tulenevalt 
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ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt ning vastavalt aluslepingule ja 
liidu valdkonnapõhistele õigusaktidele, mis 
käsitlevad võrgustike taristute haldamist 
seoses III lisas sätestatud tegevustega, kuna 
selline ainuõigus muudab võimatuks 
järgida konkurentsipõhist 
kontsessioonimenetlust. Erandina ja ilma et 
see mõjutaks õiguslikke tagajärgi, mis 
kaasnevad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljaarvamisega, tuleks 
artikli 8 lõikes 1 määratletud 
kontsessioonide suhtes kohaldada 
kohustust avaldada kontsessiooni andmise 
teade, et tagada minimaalne läbipaistvus, 
v.a juhul, kui läbipaistvustingimused on 
ette nähtud valdkonnapõhiste 
õigusaktidega.

ainuõigusest, mis ettevõtjal on avaldatud 
siseriikliku õigus- või haldusnormi 
kohaselt, näiteks rannikupiirkonna 
turismi- ja meelelahutusalaste 
kontsessioonide puhul, ning vastavalt 
aluslepingule ja liidu valdkonnapõhistele 
õigusaktidele, mis käsitlevad võrgustike 
taristute haldamist seoses III lisas 
sätestatud tegevustega, kuna selline 
ainuõigus muudab võimatuks järgida 
konkurentsipõhist kontsessioonimenetlust. 
Erandina ja ilma et see mõjutaks õiguslikke 
tagajärgi, mis kaasnevad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast 
väljaarvamisega, tuleks artikli 8 lõikes 1 
määratletud kontsessioonide suhtes 
kohaldada kohustust avaldada 
kontsessiooni andmise teade, et tagada 
minimaalne läbipaistvus, v.a juhul, kui 
läbipaistvustingimused on ette nähtud 
valdkonnapõhiste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on 
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 
kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

(19) Pidades silmas kahjustavat mõju 
konkurentsile, tuleks kontsessiooni andmist 
ilma eelneva avaldamiseta lubada ainult 
väga erandlikes olukordades. Sellised 
erandid peaksid piirduma juhtudega, kui on
algusest peale selge, et avaldamine ei 
suurendaks konkurentsi, kuna objektiivselt 
on ainult üks ettevõtja, kes saab 
kontsessiooni täita, nagu see on 
kontsessiooniga käsutusse antud varade 
põhjal loodud rannaturismiettevõtete 
omanike puhul. Ainult objektiivne 
eksklusiivsus saab õigustada ettevõtjale 
kontsessiooni andmist ilma avaldamiseta, 
kui eksklusiivsust ei ole tekitanud tulevast 
kontsessiooni andmise menetlust silmas 
pidades avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija ise ning kui ei leidu 
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piisavaid asendusvõimalusi, mille 
olemasolu tuleb põhjalikult hinnata.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga. Seega peaks käesolevat 
direktiivi kohaldama rea teenuste suhtes 
(nt toitlustus- ja veevarustusteenus), mille 
puhul on piiriülese kaubanduse 
potentsiaal.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused. 
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja need teenused, 
millel on piiratud piiriülene mõõde, nimelt 
nn isikuteenused – teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
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piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel peaks olema 
haldusvabaduse põhimõtte alusel ja 
kooskõlas ELi aluslepingutega vabadus 
otsustada, kuidas kõige paremini ette 
näha, korraldada ja juhtida nende 
vastutusel olevate ehitustööde tegemist ja 
teenuste osutamist kooskõlas 
seadusandliku korra ja meetoditega, mis 
on nende arvates kõige tõhusam viis, et 
tagada kvaliteedi, ohutuse ja 
taskukohasuse eriti kõrge tase, võrdne 
kohtlemine ning üldise juurdepääsu ja 
kasutajate õiguste edendamine seoses 
avalike teenustega.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust määratleda 
kooskõlas liidu õigusaktidega, mis on
nende arvates üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused, kuidas neid teenuseid 
tuleks vastavalt riigiabi eeskirjadele 
korraldada ja rahastada ning millised 
konkreetsed kohustused peaksid neile 
laienema.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe või 
mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe või 
mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on 
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga, 
välja arvatud juhul, kui tegemist on 
puhtakujuliste lubadega, eelkõige avaliku 
hüve või avaliku maa kasutamise 
lubadega;

Selgitus

Selgitus, et puhtakujulised load, näiteks teekasutuslepingud, ei ole direktiivi esemeks.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat 
operatsiooniriski, kui ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud; eelnevalt vähendatud 
operatsioonirisk ei ole selle põhimõttega 
vastuolus.

Selgitus

Selgitus, pidades silmas Euroopa Kohtu kohtupraktikat kohtuasjas WAZV Gotha (C-206/08), 
mille kohaselt võib kontsessioonidega olla tegemist ka juhul, kui kontsessionääri riski on 
kehtivate avalik-õiguslike sätete alusel eelnevalt vähendatud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja teenuste 
hinnangulist kogumaksumust, kui sellised 
asjad või teenused on ehitustööde 
tegemiseks vajalikud.

5. Ehitustööde riigikontsessioonide ja 
kontsessioonide puhul võetakse 
hinnangulise maksumuse arvutamisel 
arvesse nii ehitustööde maksumust kui ka 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate poolt ehitustööde teostamiseks 
töövõtja käsutusse antud asjade ja teenuste 
hinnangulist kogumaksumust, kui sellised 
asjad või teenused on ehitustööde 
tegemiseks vajalikud. Üldsusele teenuste 
pakkumiseks avaliku sektori varade 
kontsessioonide puhul hinnatakse ja 
arvutatakse piirmäär aastapõhiselt.

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad kohtlevad ettevõtjaid võrdselt ja 
mittediskrimineerivalt ning tegutsevad 
läbipaistvalt ja proportsionaalselt. 
Kontsessiooni kavandamisel ei tohi lähtuda 
eesmärgist jätta see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja või konkurentsi 
kunstlikult piirata.

Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad kohtlevad ettevõtjaid võrdselt ja 
mittediskrimineerivalt ning tegutsevad 
läbipaistvalt. Kontsessiooni kavandamisel 
ei tohi lähtuda eesmärgist jätta see 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 
või konkurentsi kunstlikult piirata.

Selgitus

Proportsionaalsuse põhimõtte rakendamine mõne direktiivi eelnõu institutsiooni suhtes võib 
olla riskantne.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maa, olemasolevate ehitiste või muu 
kinnisvara või sellega seotud õiguste 
omandamist või rendilevõtmist mis tahes 
rahaliste vahenditega; samas kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse aga 
finantsteenuste kontsessioonid, mis antakse 
mis tahes vormis samaaegselt omandamis-
või rendilepinguga või enne või pärast 
viimaste sõlmimist;

a) maa, olemasolevate ehitiste või muu 
kinnisvara, sh merepiirkonnad, või sellega 
seotud õiguste omandamist või 
rendilevõtmist mis tahes rahaliste 
vahenditega; samas kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse aga 
finantsteenuste kontsessioonid, mis antakse 
mis tahes vormis samaaegselt omandamis-
või rendilepinguga või enne või pärast 
viimaste sõlmimist;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid;
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Selgitus

Lissaboni lepingu protokollis nr 26 tunnustatakse sõnaselgelt piirkondliku ja kohaliku 
omavalitsuse õigust osutada avalikke teenuseid ja sätestatakse ametiasutuste laialdane 
otsustusjõud küsimuses, kuidas nad kõnealuseid teenuseid kasutajate vajadusi kõige rohkem 
arvestaval viisil pakuvad, tellivad ja korraldavad. Direktiivi ei ole seega võimalik kõnealuste 
teenuste suhtes kohaldada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kodanikukaitset, suurõnnetuste 
ennetamist ja igapäevaseid ohtude 
ennetamise teenuseid;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; c) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, õigus-
ja notariteenuseid;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) töölepinguid; e) töölepinguid ja kohustuslikke 
sotsiaalkaitse süsteeme;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) avalikku reisijatevedu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1370/2007 tähenduses.19

g) transporditeenuseid niivõrd, kuivõrd 
need on kaetud muude ühenduse 
õigusaktidega;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selline avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija teostab asjaomase juriidilise 
isiku üle kontrolli, mis sarnaneb 

a) selline avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija teostab asjaomase juriidilise 
isiku üle kontrolli, mis sarnaneb 
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kontrolliga, mida ta teostab oma 
osakondade üle;

kontrolliga, mida ta teostab oma 
osakondade üle; lähtutakse sellest, et see 
on nii juhul, kui ta avaldab otsustavat 
mõju kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele; kõnealuse kontrolli 
kehtestamiseks võib kasutada ka selliseid 
aspekte nagu esindatuse tase haldus-, 
juht- või järelevalveorganites, põhikirjas 
esinevad sellekohased andmed või 
omandisuhted; ei ole nõutav, et 
kontrollitav juriidiline isik oleks täielikult 
avaliku sektori hankija või võrgustiku 
sektori hankija omandis;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad teostavad ühiselt juriidilise isiku 
üle kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, 
mida nad teostavad oma osakondade üle;

a) artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad teostavad ühiselt juriidilise isiku 
üle kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, 
mida nad teostavad oma osakondade üle; 
lähtutakse sellest, et see on nii juhul, kui 
ta avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele; 
kõnealuse kontrolli kehtestamiseks võib 
kasutada ka selliseid aspekte nagu 
esindatuse tase haldus-, juht- või 
järelevalveorganites, põhikirjas esinevad 
sellekohased andmed või omandisuhted; 
ei ole nõutav, et kontrollitav juriidiline 
isik oleks täielikult avaliku sektori hankija 
või võrgustiku sektori hankija omandis;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate 
vahelisi rahalisi ülekandeid, v.a 
ülekanded, mis vastavad ehitustööde, 
teenuste või asjade tegelike kulude 
hüvitamisele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad täpsustavad 
kontsessiooniteates osalemistingimused
seoses järgmisega:

Avaliku sektori hankijad täpsustavad 
kontsessiooniteates, pakkumiskutses või 
osalemistingimustes kontsessiooni 
kirjelduse ja kontsessiooni andmise 
kriteeriumid seoses järgmisega:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad 
eelistamise ja korruptsiooni vastu 
võitlemiseks ning huvide konfliktide 
ennetamiseks, eesmärgiga tagada 
kontsessiooni andmise menetluse 
läbipaistvus ja pakkujate võrdne 
kohtlemine.

Liikmesriigid võtavad vastu eeskirjad 
pettuste, eelistamise ja korruptsiooni vastu 
võitlemiseks ning huvide konfliktide 
ennetamiseks, eesmärgiga tagada 
kontsessiooni andmise menetluse 
läbipaistvus ja pakkujate võrdne 
kohtlemine.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2011. aasta direktiiviga 2011/36/EL 
(milles käsitletakse inimkaubanduse 
tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 
inimkaubanduse ohvrite kaitset) hõlmatud 
inimkaubanduse ja laste töö kasutamises 
osalemine.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel on välja jäetud

Selgitus

Euroopa Kohus on oma otsuses kohtuasja C-324/98 kohta märkinud, et liikmesriigid on 
kohustatud lubama järelkontrolli ainult küsimuses, kas menetlus viidi läbi erapooletult.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Liikmesriigid tagavad sobivate menetluste 
olemasolu, et kontrollida hankelepingu 
sõlmimise erapooletust.

Selgitus

Euroopa Kohus on oma otsuses kohtuasja C-324/98 kohta märkinud, et liikmesriigid on 
kohustatud lubama järelkontrolli ainult küsimuses, kas menetlus viidi läbi erapooletult.

Muudatusettepanek 30
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel on välja jäetud
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