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Muudatusettepanek 57
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artiklit 62 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 45 
lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja 
artiklit 114 ning selle protokolli 26,

Or. en

Selgitus

Direktiiv vajab selget sotsiaalset mõõdet ja seega ka laiemat õiguslikku alust.

Muudatusettepanek 58
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kohandamine Lissaboni lepingu uute sätetega.

Muudatusettepanek 59
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias12, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 

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

suurendada avaliku sektori kulutuste 
tõhusust, garanteerides parimad 
võimalikud tulemused kulutõhususe 
seisukohalt ja hõlbustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
riigihangetes osalemist ning võimaldades 
hankijatel kasutada riigihankeid 
tulemuslikumalt ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Samuti tuleb
lihtsustada liidu riigihanke-eeskirju, eriti 
säästvuse eesmärkide saavutamise 
metoodika osas, mis tuleks riigihangete 
poliitikasse kaasata, ja selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. en

Selgitus

Iga Euroopa piirkond kujundab välja oma strateegia kasvu ja arengu saavutamiseks, kaasava 
ühiskonna arendamiseks ning oma piirkonna muutmiseks atraktiivsemaks elu- ja 
töökeskkonnaks. Seetõttu peavad riigihanke-eeskirjad võimaldama piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel kasutada hankeid sotsiaalpoliitika elluviimise, jätkusuutliku kasvu ja arengu 
soodustamise ning keskkonna säilitamise ja kaitsmise vahendina.

Muudatusettepanek 60
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 

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

2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
lihtsustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
riigihangetele ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. ro

Muudatusettepanek 61
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev direktiiv tagab direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) jõustamise, et 
kindlustada võrdse konkurentsi eekirjade 
täitmine ja töötajate kaitse ettevõtte 
ülemineku korral. Eelkõige tagab see 
õiguse nõuda, et ettevõtet üle võttev 
juriidiline isik võtaks üle ka töötajad.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 63
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 64
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 65
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 66
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liiga ranged majandus- ja 
finantssuutlikkuse nõuded on tihti 
põhjendamatuks takistuseks VKEde 
osalemisel riigihangetes. Seepärast ei 
tohiks lubada avaliku sektori hankijatel 
nõuda, et ettevõtjate miinimumkäive 
ületaks kolmekordselt lepingu 
hinnangulist maksumust. Põhjendatud 
asjaoludel võib siiski kohaldada 
rangemaid nõudeid. Sellised asjaolud 
võivad olla seotud lepingu täitmisega 
seotud kõrge riskitasemega või lepingu 
õigeaegse ja korrektse täitmise otsustava 

välja jäetud
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tähtsusega, kui lepingu täitmine on 
näiteks muude lepingute täitmise 
eelduseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 67
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 68
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, ja ühtlasi kindlustama, et
avaliku sektori hankijad võivad nõuda oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, 
näiteks kui pakkumuste hindamise 
kriteeriumid hõlmavad tootmisprotsessiga 
seotud tegureid.

Or. en

Selgitus

Menetluse peamine eesmärk peaks olema leida parim hinna ja kvaliteedi suhe ehk 
majanduslikult soodsaim pakkumus. Ei ole vaja teist kriteeriumi, nagu madalaim maksumus, 
sest majanduslikult soodsaim pakkumus sisaldab hinnakriteeriumi.

Muudatusettepanek 69
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui avaliku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 70
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi mis 
tahes järgus, tingimusel et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata teatavale tootmisprotsessile, 
teenuse osutamise viisile või mõnele muule 
protsessile toote või teenuse olelusringi või 
lepingu eseme tootmise mis tahes järgus. 
Sotsiaalsete kaalutluste paremaks 
arvessevõtmiseks riigihankemenetlustes 
võib hankijatel lubada majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
töötingimustega seotud omadustega. 
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osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad 
olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega. 
Selliseid omadusi hõlmavad mis tahes 
hindamiskriteeriumid peaksid igal juhul 
piirduma omadustega, mis mõjutavad 
otseselt töötajaid nende töökeskkonnas. 
Neid tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ 
töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega ja viisil, mis välistab teiste 
liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline 
on Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute 
ja ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina 
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
sõltumatute asutuste koostatud 
sertifikaate/märgiseid selle kohta, et 
ettevõtja täidab tervishoiu- ja 
ohutuseeskirju ja -standardeid ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna seadusi, 
mille määravad kindlaks liidu ning 
siseriiklik õigus ja kollektiivlepingud, mis 
kehtivad kohas, kus ehitustöid teostatakse, 
teenuseid osutatakse või asju tarnitakse.

Or. en

Selgitus

Viide töötajate lähetamise direktiivile ei ole vajalik. Juhul kui see viide alles jääb, tuleks 
lisada ka viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivile 
2008/104/EÜ renditöö kohta.

Muudatusettepanek 71
Iosif Matula
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 72
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanketeates, 

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

esitatud hanketeates, hanke 
väljakuulutamiseks kasutatavas eelteates 
või hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, raskesti integreeruvate inimeste 
tööhõivet, tööpuudusevastast võitlust, 
keskkonnakaitse või loomade heaolu alast 
tegevust. Muu hulgas võib mainida näiteks 
nõudeid, mis kehtivad lepingu täitmise ajal 
ning mille kohaselt võetakse tööle pikka 
aega töötuid inimesi, rakendatakse töötute 
või noorte koolitusmeetmeid, täidetakse 
sisuliselt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide, eriti ILO 
konventsiooni nr 94 sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 73
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Hindamine on näidanud, et 
liikmesriigid ei jälgi pidevalt ja 
süstemaatiliselt riigihanke-eeskirjade 
rakendamist ja toimimist. See mõjutab 
negatiivselt direktiivide sätete korrektset 
rakendamist, mis põhjustab suuri kulusid ja 
palju ebakindlust. Mitu liikmesriiki on 
määranud riigihankeküsimustega tegeleva 

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

riikliku keskasutuse, kuid sellistele 
asutustele antud ülesanded on liikmesriigiti 
väga erinevad. Selgemad, järjepidevamad 
ja autoriteetsemad teavitus-, jälgimis- ja 
kontrollimehhanismid aitaksid paremini 
mõista riigihanke-eeskirjade toimimist, 
parandaksid ettevõtjate ja avaliku sektori 
hankijate õiguskindlust ning aitaksid luua 
võrdseid võimalusi. Sellised mehhanismid 
võiksid aidata probleeme ennetada,
kindlaks teha ja varakult lahendada, 
eelkõige liidu kaasrahastatavate projektide 
puhul, ning tuvastada struktuurseid 
puudusi. Riigihankepoliitika järjepidevaks 
rakendamiseks, järelevalveks ja 
jälgimiseks ning hankepoliitika tulemuste 
süstemaatiliseks hindamiseks kogu liidus 
on eriti oluline selliste mehhanismide 
kooskõlastamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 74
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

üldsusel olema võimalus uurida ka 
sõlmitud lepingute teksti. Seepärast tuleb 
esitada kõrge maksumusega lepingute tekst 
järelevalveasutusele ning võimaldada 
huvitatud isikutele juurdepääs kõnealustele 
dokumentidele sellisel määral, mis ei 
ohustaks õiguspäraseid avalikke ja 
erahuve.

Or. ro

Muudatusettepanek 75
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 76
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. ro

Muudatusettepanek 77
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist või muul viisil hankimist avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt, 
olenemata sellest, kas kõnealused 
ehitustööd, asjad või teenused teenivad 
avalikke huve.

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist riigihankelepingute alusel avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 78
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist või muul viisil hankimist avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt, 
olenemata sellest, kas kõnealused 
ehitustööd, asjad või teenused teenivad 
avalikke huve.

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist riigihankelepingute alusel avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt.

Or. de

Muudatusettepanek 79
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See sõnastus on liiga üldine ja liiga ähmane.

Muudatusettepanek 80
Peter Simon

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

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 81
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 1.3 XVI lisas loetletud sotsiaalteenuste 
ja muude eriteenuste lepinguid 
reguleeritakse ainult käesoleva direktiivi 
artiklitega 74–76.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 82
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 1.4 Käesoleva direktiiviga ei piirata iga 
tasandi riigiasutuste õigust otsustada, kas, 
kuidas ja millises ulatuses nad ise avaliku 
huviga seotud ülesandeid täita tahavad. 
Riigiasutused võivad täita avaliku huviga 
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seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma kohustuseta kaasata 
väliseid ettevõtjaid. Nad võivad seda teha 
koostöös teiste riigiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 84
Petru Constantin Luhan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 130 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

(b) 200 000 eurot keskvalitsusasutuste 
sõlmitavate asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul ja selliste 
asutuste korraldatavate ideekonkursside 
puhul; riigikaitse valdkonna avaliku sektori 
hankijate sõlmitud asjade 
riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

Or. ro

Muudatusettepanek 85
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 86
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) finantsteenuste hankelepingute suhtes, 
mis on seotud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide emiteerimise, müügi, 
ostu või võõrandamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

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

2004/39/EÜ mõistes, finantsteenuste 
suhtes, mis on vajalikud nõukogude 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 44 
määratletud finantskorraldusvahendite 
rakendamiseks, samuti keskpankade 
teenuste ning Euroopa Finantsstabiilsuse 
Fondiga seotud toimingute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 88
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teenuste hankelepingute suhtes, mis 
on seotud kodanikukaitse, 
katastroofikaitse ja igapäevase 
ohuennetusega; 
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Or. de

Muudatusettepanek 89
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) ELi aluslepingutega kooskõlas eri-
või ainuõiguste alusel sõlmitavate 
lepingute suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 90
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) töölepinguid käsitlevate teenuste 
hankelepingute suhtes;

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 91
Jens Nilsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

See artikkel asendatakse uue artikliga 1.4, vt muudatusettepanekut 8.

Muudatusettepanek 92
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 94
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 95
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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. de
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Muudatusettepanek 96
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 97
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 lepingu ese, 
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) vähemalt 80 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest, mis on lepingu ese,
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 99
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi 
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 100
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi 
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 101
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 102
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 täita kõigile 
osalevatele avaliku sektori asutustele 
usaldatud avaliku teenusega seotud
ülesannet või lisaülesannet, mis on vajalik 
kõigile avaliku sektori asutustele 
usaldatud avaliku teenusega seotud 
ülesande täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 vajalikud tugiteenused on 
samuti seotud avaliku huviga;

Or. de

Muudatusettepanek 105
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 106
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 % lepingu kohaste tegevuste käibest;

Or. en
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Selgitus

See täpsustus on vajalik juriidiliste vaidluste vältimiseks.

Muudatusettepanek 107
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 108
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 109
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) ülesannet täidavad üksnes asjaomased 
avaliku sektori asutused ilma erasektori 
osapoolteta, välja arvatud avaliku sektori 
hankijad, kes osalevad koostöös avalik-
õigusliku isikuna käesoleva direktiivi 
artikli 2 lõike 6 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – 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 111
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artiklites 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 112
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ülesannete ülekandmine avaliku 
sektori organisatsioonide vahel on aga 
liikmesriikide sisemise halduskorralduse 
küsimus ja seda ei reguleerita hanke-
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihangete abil tuleb püüelda aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
poole ja toetada ühiseid sotsiaalseid 
eesmärke ning pakkuda kvaliteetseid 
tooteid ja teenuseid. Riigiasutustel on 
õigus kõigil tasanditel otsustada, kuidas 
nad soovivad oma teenuseid osutada, 
tellida ja korraldada.

Or. en

Selgitus

Iga Euroopa piirkond kujundab välja oma strateegia kasvu ja arengu saavutamiseks, kaasava 
ühiskonna arendamiseks ning oma piirkonna muutmiseks atraktiivsemaks elu- ja 
töökeskkonnaks. Seetõttu peavad riigihanke-eeskirjad võimaldama piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel kasutada hankeid sotsiaalpoliitika elluviimise, jätkusuutliku kasvu ja arengu 
soodustamise ning keskkonna säilitamise ja kaitsmise vahendina.
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Muudatusettepanek 114
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 115
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30 % sellises töökohas, sellise 
ettevõtja alluvuses või selliste 

Liikmesriigid võivad jätta 
riigihankemenetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine või 
sätestada selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et üle 30% sellises töökohas, sellise 
ettevõtja alluvuses või selliste 
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programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega või ebasoodsas olukorras olevad 
isikud.

programmidega hõivatud töötajatest on 
puuetega 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 116
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 117
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)



AM\909951ET.doc 37/73 PE494.576v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid, kes rakendavad 
riigiametnike puhul rikkumisest teatajate 
kaitset, et võidelda korruptsiooni ja 
muude tsiviilõiguse rikkumiste ja/või 
kuritegudega (avalikus sektoris), võivad 
taotleda, et kui ettevõtja osutab avaliku 
sektori rahastatud teenuseid, pakutakse 
samaväärset kaitset ka ettevõtja palgatud 
töötajale.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus 
kirjeldavad avaliku sektori hankijad hanget 
ja miinimumnõudeid ning esitavad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, et 
võimaldada ettevõtjatel teha kindlaks 
hanke olemus ja ulatus ning otsustada, kas 
nad soovivad taotleda läbirääkimistel 
osalemist. Tehnilistes kirjeldustes 
näitavad avaliku sektori hankijad ära, 
millises kirjelduse osas määratletakse 
miinimumnõuded.

Hanketeates või huvi kinnitamise 
ettepanekus kirjeldavad avaliku sektori 
hankijad hanget ja miinimumnõudeid ning 
esitavad pakkumuste hindamise 
põhikriteeriumid, et võimaldada 
ettevõtjatel teha kindlaks hanke olemus ja 
ulatus ning otsustada, kas nad soovivad 
taotleda läbirääkimistel osalemist.

Or. de

Muudatusettepanek 119
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise kirjelduse see osa, kus 
määratletakse miinimumnõuded;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 120
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumuste hindamise kriteeriumid. (c) pakkumuste hindamise 
põhikriteeriumid.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise kriteeriumid.

2. Avaliku sektori hankijad esitavad oma 
vajadused ja nõuded hanketeates ning 
määratlevad kõnealused vajadused ja 
nõuded hanketeates ja/või kirjeldavas 
dokumendis. Samal ajal ja samades 
dokumentides esitavad ja määratlevad nad 
pakkumuste hindamise põhikriteeriumid.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 123
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkurentsi puudumine tehnilistel 
põhjustel;

i) konkurentsi puudumine juriidilistel või
tehnilistel põhjustel;

Or. de

Muudatusettepanek 124
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on tingimata vajalik, sest 
vääramatust jõust tingitud
kiireloomulisuse tõttu ei ole avatud, 
piiratud või konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluste 
tähtaegade täitmine võimalik; 

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

võimalik; kiireloomulisuse põhjendamiseks 
esitatavad asjaolud ei tohi mingil juhul 
johtuda avaliku sektori hankijast;

Or. de

Muudatusettepanek 125
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Raamlepingu kehtivusaeg ei ületa kuut
aastat, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel, mis on 
eelkõige seotud raamlepingu esemega.
Hooldustöid käsitleva raamlepingu 
kehtivusaeg sõltub ehitustööde või 
tarnitavate asjade olelusringist.

Or. en

Selgitus

Täiendus on vajalik, et lahendada näiteks liftide hoolduslepingutega seotud probleeme.

Muudatusettepanek 126
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või 
asja nõutavad omadused.

Tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või 
asja nõutavad omadused, mis on vajalikud 
selleks, et saavutada avaliku sektori 
hankija eesmärgid, mis on seotud nii 
kasutamisega kui ka jätkusuutlikkusega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada käesolevas direktiivis jätkusuutlikkusega 
arvestamist.

Muudatusettepanek 128
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 129
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tehniline kirjeldus võib näiteks 
sisaldada ka nõudeid seoses järgmisega:

Or. en

Selgitus

On tähtis võimaldada avaliku sektori hankijatel soodustada sotsiaalsete ja
keskkonnakaalutluste arvestamist. Avaliku sektori hankija võib juba tehnilises kirjelduses 
sätestada kõrged keskkonna- ja sotsiaalsed nõuded. Sellele uuele punktile a järgnevad 
muudatusettepanekud 17–22, punktid b–g.

Muudatusettepanek 130
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutusomadused, sealhulgas 
keskkonnaohutuse ja kliima näitajad ning 
kasutusomadused sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõistes;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 5 – punkt c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomase lepingu täitmiseks 
määratud personali korraldus, erialane 
ettevalmistus ja kogemus;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ohutus või mõõtmed, sealhulgas 
toimingud, mis on seotud 
kvaliteedihindamise, terminoloogia, 
sümbolite, katsetamise ja katsemeetodite, 
pakkimise, markeerimise ja 
märgistamisega ning kasutusjuhenditega;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) olelusringi näitajad (määratletud 
artikli 2 punktis 22);

Or. en

Muudatusettepanek 134
Jens Nilsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 5 – punkt f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi näitajad (määratletud 
artikli 2 punktis 22a);

Or. en

Muudatusettepanek 135
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutused, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimused 
ning ehitamise meetodid, tehnoloogiad ja 
kõik muud tehnilised tingimused, mida 
avaliku sektori hankija võib kehtestada 
vastavalt üldistele või erinormidele, mis 
seonduvad valmistööde, materjali või 
ehitise osadega.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid kindlaks teha lepingu 

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

reguleerimiseseme ning et avaliku sektori 
hankijad saaksid lepingu sõlmida; vastavalt 
lõikele 1 võidakse tehnilist kirjeldust 
koostades võtta lisaks ehitustööde, asjade 
või kasutatavate teenuste 
kasutusomadustele või funktsionaalsetele 
nõuetele aluseks võtta ka hangitavate 
ehitustööde, asjade või teenuste 
olelusringi või sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessiga seotud näitajad või 
funktsionaalsed nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 138
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikkel 71 on seotud allhangetega, mida tuleks samuti arvestada.

Muudatusettepanek 139
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui on kindlaks tehtud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu või riikliku 
seadusandluse sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või
kollektiivlepingutega, mis on 
kohaldatavad ehitustööde, teenuste ja 
asjade pakkumise asukohas, või
rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguste sätetega, mis on 
loetletud XI lisas eeldusel, et need on 
seotud lepingu esemega.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 141
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis piirdub viide õigusnormidele viitega liidu õigusaktidele konkreetsetes 
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õigusvaldkondades. Viidet tuleks laiendada, võttes arvesse ka riiklikud õigusaktid ja tööturu 
reguleerimise süsteemid.

Muudatusettepanek 142
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 143
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Käesolevas artiklis piirdub viide õigusnormidele viitega liidu õigusaktidele konkreetsetes 
õigusvaldkondades. Viidet tuleks laiendada, võttes arvesse ka riiklikud õigusaktid ja tööturu 
reguleerimise süsteemid.

Muudatusettepanek 144
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 145
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d alusel 
kõrvalejätmiseks peavad avaliku sektori 
hankijad esitama lepingu täitmise 
hindamise meetodi, mis põhineb 
objektiivsetel ja mõõdetavatel 
kriteeriumidel ja mida kohaldatakse 
süstemaatiliselt, järjepidevalt ja 
läbipaistvalt. Lepingu täitmise 
hindamisest tuleb teavitada asjaomast 

välja jäetud
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töövõtjat, kellele tuleb anda võimalus 
tulemused vaidlustada ja saada 
kohtulikku kaitset.

Or. de

Muudatusettepanek 146
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 147
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; (a) majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaim 
pakkumus;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on laiendada avaliku sektori hankijate võimalusi nõuda 
pakkumuse hindamise kriteeriumides sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kaalutlustega 
arvestamist.
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Muudatusettepanek 148
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaimad kulud. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 149
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 150
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 152
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) olelusringi protsessiga seotud 
kriteeriumid;
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on laiendada avaliku sektori hankijate võimalusi nõuda 
pakkumuse hindamise kriteeriumides sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kaalutlustega 
arvestamist.

Muudatusettepanek 153
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi kriteeriumid, mis võivad 
hõlmata ka halvemas olukorras olevate 
isikute või haavatavate 
elanikkonnarühmade liikmete 
töölevõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 155
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – 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, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaimast 
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a osutatud juhul täpsustab 
avaliku sektori hankija hanketeates, huvi 
kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

Lõike 1 punktis a osutatud juhul täpsustab 
avaliku sektori hankija hanketeates, huvi 
kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.
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Or. en

Muudatusettepanek 157
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 158
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Avaliku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 
maksumust, kui üks järgmistest 
tingimustest on täidetud:

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 160
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 161
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 162
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – 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 
pakkumuste hinnad kaupade, ehitustööde 
või teenustega võrreldes ebaharilikult 
madalad, nõuab avaliku sektori hankija 
enne, kui võib sellised pakkumused tagasi 
lükata, kirjalikke täpsustusi pakkumuse 
koostisosade kohta, mida ta peab 
asjakohaseks.
Kõnealused täpsustused võivad eelkõige 
olla seotud järgnevaga: 

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 163
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.
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Muudatusettepanek 164
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) vastavusega ehitustöö teostamise, 
teenuse pakkumise või tarnimise kohas 
kehtivatele töökaitset ja töötingimusi 
käsitlevatele sätetele;

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 165
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) vastavusega ehitustöö teostamise, 
teenuse pakkumise või tarnimise kohas 
kehtivatele töökaitset ja töötingimusi 
käsitlevatele sätetele;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 166
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga. 
Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või maksumust, võttes 
arvesse lõikes 3 osutatud tegureid.

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 167
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 

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

põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu
või riikliku sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega
ja muude siduvate sätetega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 168
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui avaliku 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 
pakkuja ei suuda avaliku sektori hankija 
määratud piisava ajavahemiku jooksul 
tõendada, et kõnealune abi sobib kokku 
siseturuga aluslepingu artikli 107 
tähenduses. Kui avaliku sektori hankija 
pakkumuse sellistel asjaoludel tagasi 
lükkab, teatab ta sellest komisjonile.

5. Kui avaliku 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 
pakkuja ei suuda avaliku sektori hankija 
määratud piisava ajavahemiku jooksul 
tõendada, et kõnealune abi anti 
õiguspäraselt. Kui avaliku sektori hankija 
pakkumuse sellistel asjaoludel tagasi 
lükkab, teatab ta sellest komisjonile.

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.
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Muudatusettepanek 169
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral artikli 88 
kohaselt kättesaadavaks mis tahes teabe 
seoses tõendite ja dokumentidega, mis 
esitatakse seoses lõikes 3 osutatud 
üksikasjadega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Praeguse direktiivi sõnastuse taastamine.

Muudatusettepanek 170
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 171
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankija võib
hankedokumentides paluda või liikmesriik 
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides, et pakkuja näitaks 
oma pakkumuses ära lepingu kõik osad, 
mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada avaliku sektori hankijate kohustust paluda teavet 
allhangete kasutamise kohta. Pakkuja on siiski kohustatud näitama ainult seda, kas ta 
kavatseb allhankeid kasutada.

Muudatusettepanek 172
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hankija ja alltöövõtja vaheline suhe on lepinguõiguse põhielement. See ettepanek võib 
tekitada olukorra, kus alltöövõtjad soovivad, et hankija tasuks otse neile, jättes hankija ilma 
tema õigusest pidada peatöövõtja makseid kinni lepingu täitmisega seotud põhjendatud 
juhtudel.

Muudatusettepanek 173
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 174
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – 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 175
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – 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
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Muudatusettepanek 176
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui pakkujast sõltumatute 
järjestikuste muudatuste tõttu muutub 
riigihankelepingu täitmine võimatuks või 
kui see eeldab ebaproportsionaalselt 
suurte investeeringute tegemist, tagavad 
liikmesriigid pakkujatele võimaluse teha 
kehtiva siseriikliku lepinguõigusega 
ettenähtud tingimuste kohaselt järgmist:
(a) paluda iga lepingu täitmiseks vajaliku 
täiendava teenuse hüvitamist;
(b) nõuda lepingu lõpetamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 180
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõikes 2 osutatud teated sisaldavad VI lisa 
H ja I osas osutatud teavet kooskõlas 
standardvormidega.

Or. de

Muudatusettepanek 182
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 183
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 184
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 185
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 186
Heide Rühle

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 187
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – 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 avaliku sektori 
hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 188
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kvaliteet, katkematus, 

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

ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus, erinevate kasutajakategooriate 
erivajaduste arvessevõtmine, kasutajate 
kaasamine ja neile suuremate õiguste 
andmine ning innovatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 190
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 191
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

See artikkel suurendab tarbetut halduskoormust. Liikmesriigid võivad oma sisemise 
korralduse üle ise otsustada. Nad võivad otsustada luua järelevalveasutuse (artikkel 84), ilma 
et seda reguleeritaks Euroopa tasandil. Artikkel 84 on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 192
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 193
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealune aruanne või selle peamised osad 
esitatakse taotluse korral komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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


