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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades ja julgustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
osalemist riigihankemenetluses ning 
võimaldades hankijatel paremini ära 
kasutada riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks, ilma et see piiraks 
viimati nimetatute otsustusõigust selle 
suhtes, mida hankida ja osta. Ka on vaja 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. en
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Selgitus

Hankijal tuleks lasta segamatult iseseisvalt otsustada, mida osta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. 
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid. 
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või „madalaimat 
maksumust”, arvestades et viimasel juhul 
on neil vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

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

Riigihanked ei peaks lähtuma madalaima hinna põhimõttest, vaid võtma arvesse 
jätkusuutlikku ja majanduslikult soodsaimat pakkumust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eriti oluline on suurendada VKEde rolli riigihangete valdkonnas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) asjaomase juriidilise isiku tegevus
toimub täies ulatuses kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses või seoses 
üldhuviteenuste osutamisega;

Or. en

Selgitus

Üldhuviteenuste osutamine ei ole kasumile orienteeritud, vaid on suunatud kodanike 
vajaduste rahuldamisele. Seetõttu tuleb tegevust üldhuviteenuste valdkonnas arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõigetes 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui erasektori osalus ei 
olnud esialgse lepingu sõlmimise ajal 
kavatsetud ega ettenähtav.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Kohtu otsustega (C-458/03) ei too erasektori osalus alati tingimata kaasa 
olemasolevate lepingute lõpetamist.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankepõhimõtted Hanke eesmärk ja põhimõtted

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et tuleks lisada viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid märkisid, et tuleks lisada viide direktiivi eesmärgile.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
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asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute nimed ja asjakohase 
kutsekvalifikatsiooni, kes vastutavad 
kõnealuse lepingu täitmise eest.

asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute asjakohase kutsekvalifikatsiooni 
taseme, kes vastutavad kõnealuse lepingu 
täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Praegusest tekstist võib välja lugeda, et selliste teenuste osutamiseks, mis suurimas osas 
teostatakse erialaspetsialistide poolt (näiteks inseneribürood), võib taotleja olla sunnitud 
osalemistaotlusesse kirja panema ka projektirühmad. Võttes arvesse tervet pakkumuste 
väljavalimise ja lepingu sõlmimise menetluste kestust, on pakkumuse selles etapis praktikas 
võimatu nimetada projektiga töötama määratavat personali.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kehtestada mis tahes 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 leping 
sõlmitakse, sellisel juhul ja sellisel 
määral, kui see muudatus on vältimatu
lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Kõnealust nõuet tuleks piirata nii palju kui võimalik, et vältida ettevõtjate ja eriti VKEde 
asjatut koormamist.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse:

(a) kaitstud töökohtadele või sätestada 
selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, tingimusel 
et enamik asjaomastest töötajatest on 
puudega inimesed, kes oma puude 
iseloomu või tõsiduse tõttu ei saa 
tavatingimustega töökohtadel töötada või 
tavapärasel turul kergesti tööd leida;
(b) sotsiaalettevõtetele või programmidele, 
mille peamiseks eesmärgiks on 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine, 
juhul kui üle 30% kõnealuste ettevõtete
või programmide töötajatest on puudega 
isikud.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimeste ja ebasoodsas olukorras olevate töötajate eriolukordi tuleks arvesse võtta, 
et tagada võrdsed võimalused ja panustada sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Mõlemat olukorda 
tuleks siiski eraldi vaadelda ning nendega erinevalt tegeleda.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – 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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Praktikas on uued tähtajad liiga lühikesed – eriti VKEdele – ning see võib konkurentsi 
piirata.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – 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 kehtivusaega, 
mis on kehtestatud liikmesriikide 
riigisiseste sätetega.

Or. en

Selgitus

Parema reguleerimise huvides oleks kohane määrata maksimaalne kehtivusaeg iga liimesriigi 
konkreetseid vajadusi mööda.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada elektroonilisi oksjoneid, mis 
põhinevad uute hindade, allapoole 
korrigeeritud hindade ja/või pakkumuste 
teatavate osadega seotud uue väärtuse 
esitamisel. Elektrooniliste oksjonite 
objektiks ei saa olla teatavad teenuste ja 
ehitustööde hankelepingud, mille sisuks 
on intellektuaalse töö teostamine, näiteks 
ehitustööde projekteerimine.

Or. en

Selgitus

Enam ei arvata välja osa „teatavad teenuste ja ehitustööde hankelepingud, mille sisuks on 
intellektuaalse töö teostamine, näiteks ehitustööde projekteerimine”, mis sisaldus 2004. aasta 
direktiivis. On tõestatud, et konsulteerivatele inseneriteenuste „pöördoksjonitel” on – otseselt 
või kaudselt – negatiivne mõju osutatud teenuste kvaliteedile ja järgnevale teenuse väljundi 
kasutamisele ehitustöödel või tootmises.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nagu lõikes 6, peaks ka siin täpsustama konkreetset kokkuleppe puudumise olukorda, mille 
suhtes käesolevat lõiget kohaldatakse.
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et ettevõtetel, kes on otsustatud konkurentsi moonutamise ohu tõttu kõrvale jätta, oleks 
võimalus end seadusele kohaselt kaitsta, on lõike 2 viimases lõigus tõendamise kohustus 
ümber pööratud, nii et see langeb asjaomase ettevõtte õlgadele. Kõrvalejätmise otsuse 
vaidlustamiseks peab ettevõte „tõendama”, et tema osalemine ei moonuta konkurentsi. Kui 
asjakohane tõendusmaterjal puudub, tunnistatakse kõrvalejätmise otsus seaduslikuks. 
Õigupoolest peab avaliku sektori hankija, kavatsedes ettevõte kõrvalejäetuks kuulutada, 
esitama tõendusmaterjali, mis näitab, et asjaomase ettevõtte osalemine moonutaks 
konkurentsi. Asjaomane ettevõte peaks saama sellise otsuse vaidlustada, eeldusel et 
ümberpööratud tõendusmaterjali – mis tõendab, et ettevõtte osalemine ei moonutaks 
konkurentsi – esitamine ei saa kuuluda nimetatud ettevõtte vastutusalasse.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilises kirjelduses täpsustatakse ka see, 
kas nõutakse intellektuaalomandi õiguste 

Tehnilises kirjelduses täpsustatakse ka see, 
kas nõutakse intellektuaalomandi õiguste 
üleandmist ja kui nõutakse, siis nimetatud 
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üleandmist. õiguste omandamise hüvitamise 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Ettevõtete innovatsiooni edendamine sõltub ettevõtete usaldusest siseturu vastu, eriti kui 
tegemist on omandiõiguse kaitsmise küsimusega. Et tagada täiuslik sidusus 
intellektuaalomandiõigusi tagavate Euroopa määruste, nagu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 
2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise meetmete ja menetluste kohta, ja 
„riigihankedirektiivide” vahel, on oluline rõhutada, et intellektuaalomandiõiguste 
omandamine peab põhinema õigusevaldajale hüvitise maksmisel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eelteadete avaldamine peaks läbipaistvuse ja ettevõtjatele – eriti VKEdele – täieliku teabe 
andmise huvides olema kohustuslik, võimaldades neil aegsasti pakkumused ette valmistada.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Võimalike õiguslike kohustuste ulatuse laiendamine sotsiaal-, töö- ja keskkonnaõiguse 
valdkonnas oleks hea võimalus anda riigihangetele jätkusuutlikum ja usaldusväärsem kuju.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a osutatud kriteerium on punktis 
b osutatud kriteeriumi suhtes ülimuslik, 
välja arvatud juhul, kui on põhjust sellest 
reeglist kõrvale kalduda. 

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks majanduslikult soodsaimat pakkumust, kuna sel viisil jõutakse majanduslikust 
ja sotsiaalsest seisukohast parima ja soodsaima pakkumuseni ning kasutatakse raha 
otstarbekamalt. Avaliku sektori hankijatele tuleks siiski anda ka võimalus teist kriteeriumit 
eelistada, kui selline teguviis on hästi põhjendatud.
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad allhankija taotluse 
korral ja kui lepingu olemus seda lubab, 
ette näha, et võrgustiku sektori hankija 
kannab põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Sel juhul 
kehtestavad liikmesriigid asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad 
põhitöövõtjal vaidlustada tagantjärele
alusetud maksed, ning kehtestavad 
määruse, millega võimaldatakse avaliku 
sektori hankijal vajaduse korral võtta 
põhitöövõtja allakirjutanu staatus üle 
ilma uut pakkumismenetlust 
korraldamata, eesmärgiga säilitada 
õiguskindlus. Kõnealust makseviisi 
hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – 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 
kvalitatiivseid valikukriteeriume täitva 
ettevõtjaga, kui sellega ei kaasne muid 
olulisi lepingu muudatusi ning selle 
eesmärk ei ole käesoleva direktiivi 
kohaldamisest kõrvale hoida.

Esimest lõiku ei kohaldata aga algse 
töövõtja täieliku või osalise asendamise 
korral pärast ettevõtte restruktureerimist, 
kapitali või varade ülekandmist, 
maksejõuetust või lepingulise tingimuse 
alusel teise algseid kvalitatiivseid 
valikukriteeriume täitva ettevõtjaga, kui 
sellega ei kaasne muid olulisi lepingu 
muudatusi ning selle eesmärk ei ole 
käesoleva direktiivi kohaldamisest kõrvale 
hoida.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Liidu Kohus leiab seoses 
aluslepingu artikli 258 kohase 

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

menetlusega, et liikmesriik on jätnud 
aluslepingute kohased kohustused täitmata, 
kuna kõnealuse liikmesriigi võrgustiku 
sektori hankija on sõlminud kõnesoleva 
lepingu, jättes aluslepingutest ja 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused täitmata, mille korral 
lepingupartneril on õigus saada hüvitist.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Need üldhuviteenuste omadused on esmatähtsad ja need tuleks kõnealuses raamistikus 
võimalikult suurel määral tagada.
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Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et veelgi tugevdada avaliku sektori hankijate poolt ja pedagoogilise eesmärgiga 
organiseeritud menetluste korrapära, on oluline hõlmata siinkohal kõik rikkumiste liigid, 
olenemata nende raskusastmest.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ei ole mõistlik kehtestada sellist aruandluskohustust, kui selle eesmärgiks ei ole teabe 
kohustuslik esitamine.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Olemas peaks olema laialt levinud ja kergesti leitav teave avaliku sektori hankijatele ja 
ettevõtetele abi pakkuvate asutuste kohta.
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Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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


