
PA\906373ET.doc PE492.617v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009−2014

Regionaalarengukomisjon

2011/0438(COD)

26.6.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete 
kohta
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Arvamuse koostaja: Ramona Nicole Mănescu



PE492.617v01-00 2/34 PA\906373ET.doc

ET

PA_Legam



PA\906373ET.doc 3/34 PE492.617v01-00

ET

LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 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. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(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. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades ja edendades eelkõige väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks, ilma et see piiraks 
hilisemat sõltumatut otsustamist selle üle, 
mida hankida ja osta. Ka on vaja selgitada 
põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
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asjakohaseid aspekte.

Or. en

Selgitus

Hankijate sõltumatust selle üle otsustamisel, mida osta, ei tohi vähendada.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(32) Paljud ettevõtjad, eriti VKEd, leiavad, 
et nende osalemist riigihangetes takistab 
tõsiselt halduskoormus, mis tuleneb 
vajadusest esitada ülemääraselt
kõrvalejätmise ja valikukriteeriumidega 
seotud tõendeid ja muid dokumente. 
Selliste nõuete piiramine näiteks pakkujate 
endi koostatud avalduste abil võib 
menetlust märkimisväärselt lihtsustada, 
millest oleks kasu nii avaliku sektori 
hankijatel kui ka ettevõtjatel. Pakkujalt, 
kelle kasuks valik langetatakse, tuleks 
siiski nõuda vajalike tõendite esitamist 
ning avaliku sektori hankijad ei tohiks 
sõlmida lepinguid pakkujatega, kes pole 
selleks suutelised. 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.

Or. en

Selgitus

Eriti oluline on suurendada VKEde rolli riigihangete valdkonnas.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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

Muudatusettepanek 4

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 

(51) Kõigil avaliku sektori hankijatel ei ole 
piisavalt sisemisi eksperditeadmisi 
majanduslikult või tehniliselt keerukate 
lepingute sõlmimiseks. Seda silmas 
pidades on jälgimis- ja järelevalvetegevust 
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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.

otstarbekas täiendada professionaalse 
abiga. Seda eesmärki saab saavutada 
teabejagamisvahenditega, mis pakuvad 
avaliku sektori hankijatele tehnilist abi 
(teadmiskeskused); samas vajaks 
ettevõtjad, ning eeskätt VKEd, ka 
haldusabi, eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

Or. en

Selgitus

Eriti oluline on suurendada VKEde rolli riigihangete valdkonnas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et ülevõtmine ei kahjustaks lihtsustamise ja ühtlustamise püüdlusi, mille 



PE492.617v01-00 8/34 PA\906373ET.doc

ET

eemärk on vältida liidus kehtivate reeglite killustumist, mis mõjutaks kõige enam VKEsid ja 
väiksemaid avaliku sektori hankijaid piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – esimene lõik – 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 

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

riigihankelepingute puhul kohaldatakse 
seda üksnes selliste lepingute suhtes, mis 
hõlmavad III lisas loetletud tooteid;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirväärtust kohandatakse vastavalt 
Euroopa Majanduspiirkonna 
tarbijahinnaindeksi muutustele igal 
aastal.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Enne teatud sektorite ja lepingutüüpide piirväärtuste läbivaatamist tuleb konsulteerida 
liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Enne teatud sektorite ja lepingutüüpide piirväärtuste läbivaatamist tuleb konsulteerida 
liikmesriikidega.
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vaidluste lahendamise teenused on spetsiifiline lepitusteenus, mis on seotud Maailmapanga 
heaks kiidetud rahvusvaheliste FIDICi lepingutingimuste kasutamisega ehitus- ja 
inseneritöödel.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üldist huvi pakkuvate teenuste osutamine ei ole suunatud kasumi teenimisele, vaid kodanike 
vajaduste täitmisele. Seetõttu tuleb arvesse võtta ka üldist huvi pakkuvate teenuste valdkonna 
tegevusi. 
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest, 
seejuures saavad avaliku sektori hankijad 
ühiselt määrata vastastikuseid esindajaid;

Or. en

Selgitus

Vastastikuste esindajate määramine on üldlevinud tava. Pole põhjust keelata seda vastastikku 
kokku lepitud koostöö tõhusat vormi.

Muudatusettepanek 15

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

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 osalust ei 
soovitud algse lepingu sõlmimisel ega 
nähtud seda ette ka edaspidi.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele (C-458/03) ei too iga erasektori osalemine tingimata kaasa 
olemasolevate lepingute lõpetamist.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankepõhimõtted Hanke eesmärk ja põhimõtted

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et lisada tuleks viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta 
riigi raha kasutamise efektiivsust, 
edendada kvaliteetseid hankeid, 
tugevdada konkurentsi ja 
riigihanketurgude toimimist ning kaitsta 
ettevõtete ja teiste pakkujate võimalusi 
asjade, teenuste ja ehitustööde 
hankelepingute pakkumisel riigihangete 
raames konkureerivate pakkumiste 
esitamisel.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et lisada tuleks viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Seda nõuet tuleks võimalikult palju piirata, et vältida asjatuid takistusi ettevõtetele ja eelkõige 
VKEdele.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse 
järgmistele osalejatele:

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

Hanke väljakuulutamise teates viidatakse 
sellele tingimusele.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimeste ja ebasoodsas olukorras olevate töötajate eriolukorda tuleks arvestada, 
tagamaks võrdsed võimalused ja anda panus sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisse. Need 
kaks olukorda tuleks siiski eraldada ja neid erinevalt käsitleda.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) seoses teadmistepõhiste teenustega;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 40 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Pakkumuste laekumise miinimumtähtaeg 
on 52 päeva alates hanketeate saatmise 
kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.
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Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Uued ajalised piirangud on praktikas liiga lühikesed, eelkõige VKEde jaoks, ja võivad 
konkurentsi piirata.
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Läbirääkimiste pidamise viisi ja mittemuudetavate miinimumnõuete osas on vaja selgitust.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada pakkuja poolt pakkumise raames esitatud lahenduse intellektuaalomandi 
õiguste piisav kaitse. 
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Võistleva dialoogi menetluse 
maksimaalne kestus on alates konkursi 
väljakuulutamisest 12 kuud.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE492.617v01-00 22/34 PA\906373ET.doc

ET

Selgitus

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

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Raamleping ei tohi ületada liikmesriikide 
riiklikes tingimustes kehtestatud tähtaega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 34

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

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 kasutada 
elektroonilisi oksjoneid, mis põhinevad 
uute, madalamate hindu ja/või pakkumuse 
teatavate osadega seotud uute väärtuste 
esitamisel. Elektrooniliste oksjonite objekt 
ei saa olla teatavad teenuste ja 
ehitustööde hankelepingud, mille sisu on 
intellektuaalse töö teostamine, näiteks 
ehitustööde projekteerimine.

Or. en

Selgitus

Enam ei välistata "teatavaid teenuste ja ehitustööde hankelepinguid, mille sisuks on 
intellektuaalse töö teostamine", nagu see oli 2004. aasta direktiivis. "Tagurpidi oksjonitel" on 
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olnud tehnilise nõustamise teenuste osas väga negatiivne otsene või kaudne mõju pakutavate 
teenuste kvaliteedile ja seega nende mõjule ehitusele või tootmisele.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori hankijad võivad
kavandatavast hankest teavitamiseks 

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eelteadete avaldamine peaks olema läbipaistvuse ja ettevõtete, eelkõige VKEde täieliku 
teavitamise huvides kohustuslik, sest see annab aega konkurssideks varakult valmistuda.
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Muudatusettepanek 40

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 kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu või liikmesriigi sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse sätete või 
rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguste sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

Or. en

Selgitus

Võimalike õiguskohustuste laiendamine sotsiaal-, töö- ja keskkonnaõiguse valdkonnas oleks 
hea võimalus anda riigihangetele jätkusuutlikum ja usaldusväärsem nägu.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tõsistel põhjustel kõrvalejätmine peab olema kohustuslik eranditult kõigile liikmesriikidele.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väärtõlgenduste vältimiseks peab see kriteerium olema selgem ja lihtsamini määratletav.
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Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonna- ja sotsiaalsed 
näitajad, mis aitavad kaasa püsivale 
majanduskasvule ja tööhõivele ning
innovatiivne olemus;

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks efektiivsemad sotsiaalsed kriteeriumid strateegia „Euroopa 2020”vaimus, mille 
eesmärk on anda tõhusam panus püsivasse majanduskasvu.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
sektori hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 
teostatavate ehitustööde eest tasumisele 
kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 
juhul kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada alusetud maksed 
tagasiulatuvalt, ning eeskirjad, mis 
võimaldavad avaliku sektori hankijal 
võtta endale vajadusel põhitöövõtja 
allkirjaõiguslik staatus uut 
hankekonkurssi korraldamata, et säilitada 
õiguskindlus. Kõnealust makseviisi 
hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist 
või maksejõuetust teise algseid 

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

maksejõuetust või lepingulise tingimuse 
alusel teise algseid kvalitatiivseid 
valikukriteeriume täitva ettevõtjaga, kui 
sellega ei kaasne muid olulisi kontsessiooni 
muudatusi ning selle eesmärk ei ole 
käesoleva direktiivi kohaldamisest kõrvale 
hoida.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – esimene lõik – 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.

(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, millega 
kaasneb lepingupartneri õigus nõuda 
hüvitist.

Or. en

Selgitus

Viide "riigi õiguses kehtestatud tingimused" ei ole piisav hüvitamiskohustuse puudumisest 
jagusaamiseks lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral lepingut rikkumata. 
Hüvitamispõhimõte tuleb kirjutada ka ELi õigusesse, et tagada selle efektiivsus kõigis 
liikmesriikides. Investoritele on oluline, et Euroopa õigus kaitseks laastamise eest, näiteks 
natsionaliseerimine ilma tehtud investeeringute ja lepingute ühepoolsest lõpetamisest 
tulenevate kahjude hüvitamiseta. 
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;

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

Or. en

Selgitus

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



PE492.617v01-00 32/34 PA\906373ET.doc

ET

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte ning muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt 
teavitada;

(d) laiaulatuslike ja toimivate 
„hoiatusmärkide” süsteemi loomine ja 
kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 
seotud pettust, korruptsiooni, huvide 
konflikte või muid tõsiseid rikkumisi 
ennetada, avastada ja neist piisavalt
teavitada;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vajadus koostada kirjalikke aruandeid vastavalt artikli 85 sätetele peaks olema vajalik ainult 
piirmäära ületavate hangete korral. Sama nõudmine piirmäärast allapoole jäävate hangete 
korral põhjustaks rohkelt bürokraatiat. Selline koormus peaks olema mõistlikus tasakaalus 
kaalul oleva rahalise väärtusega.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ei ole suurt mõtet kehtestada selline aruandluskohustus, kui selle eesmärk ei ole tulemuste 
kohustuslik esitamine.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Arvestades tekstide ülitehnilist olemust, peaks komisjon siin samuti osalema . Lisaks on 
oluline, et VKEd saaksid vajaliku teabe õigel ajal.
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Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklites 46, 47 ja 48 osutatud teated 
peavad sisaldama selle artikli lõikes 4 
osutatud teavet asutuse või asutuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas REGI arvamusega riigihangete ajakohastamise ning eelkõige selle 
arvamuse lõigetega 7 ja 15.


