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Muudatusettepanek 43
Heide Rühle

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. 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.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu uute sätetega.

Muudatusettepanek 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE494.566v01-00 4/48 AM\909885ET.doc

ET

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 avaliku hanke 
menetluse kõikidel tasanditel ja soosima 
eeskätt väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(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 
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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.

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 
riigihankemenetlustes ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Petru Constantin Luhan

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, 

(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, 
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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.

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 eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ligipääsu 
riigihankemenetlustele 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 47
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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nad menetlusest kõrvale jätta. nad kõrvale jätta nii käimasolevast 
riigihanke menetlusest kui ka tulevastest 
avaliku hanke menetlustest Euroopa 
Liidu territooriumil.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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. 
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 

(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 
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, 
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peaks olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 
avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28



AM\909885ET.doc 9/48 PE494.566v01-00

ET

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 avaliku hanke 
menetluste suuremat paindlikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Petru Constantin Luhan

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Heide Rühle

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 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust” 

(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, tagades samas, et
võrgustiku sektori hankijad võivad nõuda
oma vajadustega optimaalselt sobivaid
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
eeldusel, et need on seotud lepingu sisuga.
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või „madalaimat maksumust”, arvestades 
et viimasel juhul on neil vabadus 
kehtestada piisavad kvaliteedistandardid, 
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

Or. en

Selgitus

Peamine menetlus peaks olema parima hinna ja kvaliteedi suhtega hange ehk majanduslikult 
soodsaim pakkumus. Ei ole tarvis täiendavad kriteeriumeid nagu madalaim hind, kuna 
majanduslikult soodsaimas pakkumuses on hinnakriteerium juba arvesse võetud.

Muudatusettepanek 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
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.

(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 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust“, arvestades 
kulutõhususe põhimõtet ja asjakohast 
kvaliteeti.

Or. fr
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Muudatusettepanek 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 ka 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 

(46) Kõnealuste sektoripõhiste meetmete 
täiendamiseks tuleb vastu võtta 
riigihankedirektiivid, millega 
võimaldatakse võrgustiku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
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teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod välja 
töötatakse, tuleks selle kasutamine muuta 
kohustuslikuks.

teha selgeks, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad kulutõhususe põhimõtet ja 
asjakohast kvaliteeti arvestades
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat 
lähenemisviisi, tingimusel et kasutatav 
meetod kehtestatakse objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil ning et see on 
kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamise 
meetodid konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil; alati, kui selline meetod välja 
töötatakse, tuleks selle kasutamine muuta 
kohustuslikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

(59) Kõigil võrgustiku sektori hankijatel ja 
eelkõige kohalikel omavalitsustel 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, eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 58
Petru Constantin Luhan

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, 
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

(59) Kuna kõigil võrgustiku sektori 
hankijatel, eeskätt piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, ei pruugi olla piisavalt 
sisemisi eksperditeadmisi majanduslikult 
või tehniliselt keerukate lepingute 
käsitlemiseks, siis 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, 
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

Or. ro

Muudatusettepanek 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 
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eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, riigihanke kõikides etappides
vajalikku tuge.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) 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;

Or. ro

Muudatusettepanek 61
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist riigihankelepingute 
kaudu kõnealuste võrgustiku sektori 
hankijate valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
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on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks. Seega ei 
hõlma käesolev direktiiv hankeid, mis ei 
ole seotud kommunaaltegevusega.

Or. en

Selgitus

Riigihankedirektiivi kohaldatakse ainult „riigihangetele”, sealhulgas rentimisele või 
üürimisele. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele ei kohaldata ehitustöödele, asjadele või 
teenustele, mis ei ole mõeldud avalikuks otstarbeks ja mis ei anna otsest kasu avaliku sektori 
hankijale, riigihankeõigust (C-451/08).

Muudatusettepanek 62
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist riigihanke abil kõnealuste 
võrgustiku sektori hankijate valitud 
ettevõtjatelt, tingimusel et kõnealused 
ehitustööd, asjad või teenused on ette 
nähtud mõne artiklites 5–11 osutatud 
tegevuse teostamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 

välja jäetud
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teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need 
hangitakse eri lepingute alusel.

Or. en

Selgitus

See mõiste on liiga üldine ja liiga ebamäärane.

Muudatusettepanek 64
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 65
Heide Rühle

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 
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 

(a) see on moodustatud eesmärgiga 
rahuldada või mis rahuldab vajadusi 
üldistes huvides ning millel ei ole 
tööstuslikku ega ärilist iseloomu;
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iseloomuta;

Or. en

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 66
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid; (b) vahekohtu- ja lepitamisteenuseid, 
õigus- ja notariteenuseid;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kodanikukaitset, kaitset 
katastroofide vastu ja igapäevast ohtude 
ennetamist;

Or. de

Muudatusettepanek 68
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) lepinguid, mis sõlmitakse eri- või 
ainuõiguste alusel kooskõlas ELi 
aluslepingutega;

Or. de

Muudatusettepanek 69
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) finantsteenuseid, mis on seotud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/39/EÜ mõistes, Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondiga seotud 
toiminguid ning toiminguid, mille 
eesmärk on anda avaliku sektori 
hankijate käsutusse raha või vahendeid;

Or. de

Muudatusettepanek 70
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 

hankelepingud
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
hankelepingute suhtes, mis sõlmitakse 
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ettevõtjaga, kes on ise telliv asutus artikli 
2 lõike 1 mõistes, või tellivate asutuste 
ühendusega ainuõiguse alusel, mis on 
neile antud asutamislepinguga kooskõlas 
oleva avaldatud ja kehtiva seadusega, 
määrusega või haldussättega.

Or. en

Selgitus

Tuuakse uuesti sisse kehtiva direktiivi 2004/25/EÜ artikkel 17. See artikkel on oluline üldise 
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 71
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 44 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 

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

sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esimese lõigu punkt a on piisavalt selge, kordamist ei ole vaja.

Muudatusettepanek 74
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 75
Peter Simon

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.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Heide Rühle

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

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;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

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;

Or. de

Muudatusettepanek 78
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike a kohaldamisel kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. en
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Selgitus

See Euroopa Kohtu otsuse kaugeleulatuv tõlgendus on tarbetu ega aita teha teksti lühemaks 
ega täpsemaks.

Muudatusettepanek 79
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike a kohaldamisel kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Peter Simon

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 81
Heide Rühle

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;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest ning 
teenused ja nõutavad abiteenused on 
nende kaalutlustega seotud;

Or. de

Muudatusettepanek 84
Peter Simon

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;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 85
Heide Rühle

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;

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 86
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 87
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 88
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori
hankijatel puudub erasektori osalus.

(e) ülesannet täidavad ainult asjaomased
avaliku sektori asutused ilma eraettevõtete 
osaluseta, välja arvatud avaliku sektori 
hankijad, kes osalevad koostöös avalik-
õigusliku isikuna artikli 2 lõike 4 mõistes.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Heide Rühle

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 on 
seaduses sätestatud ja/või eraosalust ei 
olnud lepingu esialgse sõlmimise ajal 
võimalik ette näha.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 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 
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 ja/või 
ebasoodsas olukorras olevad isikud.
Ebasoodsas olukorras olevad isikud on 
muu hulgas järgmised: töötud, eriti 
raskesti lõimuvad isikud, tõrjutusest 
ohustatud isikud, haavatavate rühmade 
liikmed ning ebasoodsas olukorras olevate 
vähemuste liikmed.

Or. en

Selgitus

Mõistet „ebasoodsas olukorras olevad isikud” tuleb täpsustada, sest see on palju laiem kui 
„puuetega isikud”, kellele käesolevas direktiivis on viidatud. See määratlus on õiguslikult 
selgem.

Muudatusettepanek 92
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

(i) konkurentsi puudumine tehnilistel või 
õiguslikel põhjustel;



AM\909885ET.doc 31/48 PE494.566v01-00

ET

Or. de

Muudatusettepanek 93
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kui see on tingimata vajalik, sest 
kiireloomulisuse tõttu, mis on tingitud 
sündmusest, mida avaliku sektori hankija 
ei saanud ette näha, ei ole avatud, piiratud 
või väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetluste tähtaegade täitmine 
võimalik. Kiireloomulisuse 
põhjendamiseks esitatavad asjaolud ei tohi 
mingil juhul johtuda võrgustiku sektori 
hankijast;

Or. de

Muudatusettepanek 94
Heide Rühle

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.

Raamlepingu kehtivusaeg ei tohi ületada 
kuut aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.
Raamlepingu kehtivusaeg hooldamise 
osas sõltub ehitustöö või asjade 
olelusringist.

Or. en

Selgitus

Hoolduslepingutega seotud probleemide lahendamiseks, näiteks liftide puhul.
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Muudatusettepanek 95
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel.

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

Or. en

Muudatusettepanek 96
Heide Rühle

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 nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu või liikmesriigi sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse valdkonnas või 
kollektiivlepingutele, mis on kohaldatavad 
ehitustööde teostamise, teenuste ja asjade 
pakkumise asukohas, või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja tööõiguse sätetele, mis on 
loetletud XIV lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumile.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Heide Rühle

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:

Or. en

Muudatusettepanek 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 100
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

Kulude hindamisel tugineb võrgustiku 
sektori hankija kulutõhususe põhimõttele
artiklis 77 sätestatud tingimustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija kasutada kulutõhususe põhimõtet, 
artiklis 77 sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
tähenduses tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

Rangelt standarditud toodete ja teenuste 
puhul on lepingu sõlmimise peamine 
kriteerium hind.
Muud kriteeriumid võivad olla:

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PE494.566v01-00 36/48 AM\909885ET.doc

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 50 % alla ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või kuludest;
(b) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;
(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust.

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 109
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui teatava lepingu puhul tunduvad 
pakkumiste hinnad kaupade, ehitustööde 
või teenustega võrreldes ebaharilikult 
madalad, nõuab ostja enne, kui võib 
sellised pakkumised tagasi lükata, 
kirjalikke täpsustusi pakkumise 
koostisosade kohta, mida ta peab 
asjakohaseks.
Need selgitused võivad eelkõige olla 
seotud järgnevaga:

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.
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Muudatusettepanek 110
Peter Simon

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 
tegemisel;

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

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 111
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna 
õigusaktidega või XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätetega 
kehtestatud kohustuste vähemalt 
samaväärne järgimine või vajaduse korral 
muude sätete järgmine, mis tagab 
samaväärse kaitse;

(d) ehitustöö teostamise, teenuse 
pakkumise või tarnimiskohas kehtivate 
töökaitset ja töötingimusi käsitlevate
sätete järgimine;

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.
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Muudatusettepanek 112
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võrgustiku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga.

välja jäetud

Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või kulusid, võttes arvesse 
lõikes 3 osutatud tegureid.
Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see 
ei vasta kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas.

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 113
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui võrgustiku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on saanud 
riigiabi, võib sellise pakkumuse üksnes 
kõnealusel põhjusel tagasi lükata ainult 
pärast pakkujaga konsulteerimist, kui 

5. Kui võrgustiku sektori hankija teeb 
kindlaks, et pakkumus on põhjendamatult 
madala hinnaga, kuna pakkuja on saanud 
riigiabi, võib sellise pakkumuse üksnes 
kõnealusel põhjusel tagasi lükata ainult
pärast pakkujaga konsulteerimist, kui 
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pakkuja ei suuda võrgustiku sektori hankija 
määratud piisava ajavahemiku jooksul 
tõendada, et kõnealune abi sobib kokku 
siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses. Kui võrgustiku sektori hankija 
lükkab neil asjaoludel pakkumuse tagasi, 
teavitab ta sellest komisjoni.

pakkuja ei suuda võrgustiku sektori hankija 
määratud piisava ajavahemiku jooksul 
tõendada, et kõnealune abi oli eraldatud 
õiguspäraselt. Kui võrgustiku sektori 
hankija lükkab neil asjaoludel pakkumuse 
tagasi, teavitab ta sellest komisjoni.

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 114
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad artikli 97 kohaselt 
teistele liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks mis tahes teabe seoses 
tõendite ja dokumentidega, mis esitatakse 
seoses lõikes 3 osutatud üksikasjadega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 115
Heide Rühle

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Põhitöövõtja ja alltöövõtja vaheline suhe on lepinguseaduse põhielement. Ettepanek toob 
kaasa olukordi, kus alltöövõtja soovib, et avaliku sektori hankija maksaks talle otse ja see 
võib jätta avaliku sektori hankija ilma õigusest teha kinnipidamisi põhitöövõtjale 
sooritatavatelt maksetelt.

Muudatusettepanek 116
Peter Simon

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.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Kehtiva direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 117
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust.

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust.

3. Lõike 1 kohaldamine ei piira peamise 
ettevõtja vastutust.

Or. de

Muudatusettepanek 119
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad sõlmida artiklis 84 osutatud 
teenuste lepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Teenuste eraldi alustel käsitlemine on õigustatud ainult siis, kui see kehtib kõigile sama tüüpi 
teenustele, näiteks õigusteenuse; järgida tuleks samasid konfidentsiaalsustingimusi.

Muudatusettepanek 120
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad sõlmida artiklis 84 osutatud 
teenuste lepingu, teatavad oma 
kavatsusest hanketeatega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 121
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt XVIII lisas osutatud 
teavet kooskõlas standardsete 
näidisteadetega. Kõnealused 
standardvormid kehtestab komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 122
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
sisaldavad vähemalt XVIII lisas osutatud 
teavet kooskõlas standardsete 
näidisteadetega. Kõnealused 
standardvormid kehtestab komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
nõuandemenetlusega.

3. Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad 
vähemalt XVIII lisas osutatud teavet 
kooskõlas standardsete näidisteadetega.

Or. de

Muudatusettepanek 123
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 65 ettenähtud korras.

4. Lõikes 1 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 65 ettenähtud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teated 
avaldatakse artikliga 65 ettenähtud korras.

4. Lõikes 2 osutatud teated avaldatakse 
artikliga 65 ettenähtud korras.

Or. de
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Muudatusettepanek 125
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 126
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 127
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2
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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 kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 
kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasatus ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel on välja jäetud.

Or. de
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Muudatusettepanek 130
Heide Rühle

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 vajalikku teavet, kui
viimane seda taotleb.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Heide Rühle
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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
79130000-4 Juriidilised dokumenteerimis-
ja tõendamisteenused
79131000-1 Dokumenteerimisteenused
79132000-8 Tõendamisteenused
79140000-7 Õigusabi- ja teabeteenused

Or. en

Selgitus

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


