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LÜHISELGITUS

Riigihangetel on oluline mõju Euroopa Liidu üldistele majandustulemustele. Riigiasutused 
kulutavad ligikaudu 18 % SKPst asjadele, ehitustöödele ja teenustele. Ostude mahtu 
arvestades võib riigihangetel olla tööhõivet ja majanduskasvu soodustava ühtse turu 
saavutamisel oluline osa.

Strateegias „Euroopa 2020” on määrav osa riigihangetel, mis on üheks turupõhiseks 
vahendiks, mida tuleks kasutada järgmiste eesmärkide saavutamiseks: parandada 
ärikeskkonda ja innovatsiooni toetavaid tingimusi ettevõtjate jaoks ning soodustada 
keskkonnahoidlike riigihangete senisest ulatuslikumat rakendamist, toetades üleminekut 
ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega majandusele. Strateegias „Euroopa 2020” rõhutatakse 
ka, et riigihankepoliitika peab tagama avaliku sektori vahendite kõige tõhusama kasutuse ja 
hanketurud peavad olema avatud kogu ELi piires.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle ajakohastada riigihangete 
direktiivid. Seadusandliku ettepaneku tulemusel peaks kehtestatama lihtsamad ja 
paindlikumad hankemenetlused avaliku sektori hankijate jaoks ning tagatama lihtsam 
juurdepääs ettevõtjatele, eelkõige VKEdele. Õigusaktide läbivaatamisel tuleks leida tasakaal 
ühelt poolt eeskirjade lihtsustamise ja teiselt poolt innovatsiooni ja jätkusuutlikkusega seotud 
pakkumuste hindamise kriteeriumidel põhinevate kindlate ja tõhusate menetluste vahel, 
tagades samas elektrooniliste hangete laiema kasutuselevõtu. 
Lepinguid tuleks sõlmida selliste objektiivsete kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine. 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 lepingu sõlmimise otsuseid mõjutavad 
tootmisprotsessiga seotud tegureid. 
Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et avaliku sektori hankijad peaksid pakkumuste 
hindamise kriteeriumina kasutama majanduslikult soodsaimat ja jätkusuutlikemat pakkumust 
ning loobuma alternatiivsest madalaima hinna kriteeriumist. Arvestades, et majanduslikult 
soodsaima ja jätkusuutlikema pakkumuse puhul võetakse arvesse ka hinda, saavad avaliku 
sektori hankijad teha konkreetsetele vajadustele kõige paremini vastava valiku, sealhulgas 
maksumuse, strateegiliste sotsiaaleesmärkide, uuenduslike lahenduste ning sotsiaal- ja 
keskkonnaalaste tingimuste osas.

Riigihankeid tuleks kasutada innovatsiooni soodustamiseks. Säästva arengu eesmärkide 
saavutamiseks tuleb avaliku sektori hankijaid julgustada ostma innovaatilisi tooteid ja 
teenuseid. Uued innovaatilised lahendused ja ideed on vajalikud eelkõige transpordisektoris 
ning riigihankeid tuleks kasutada mehhanismina selliste vajaduste rahuldamiseks.

Tuleks ajakohastada olelusringi puudutavaid aspekte ning võtta arvesse kogu tootmisprotsessi 
sotsiaalset ja keskkondlikku mõju. Avaliku sektori hankijatel peaksid olema täiendavad 
võimalused nõuete kehtestamiseks tootmisprotsessile ja mitte ainult konkreetsele tootele. 
Selle tulemuseks oleksid säästvamad hanked nii transpordisektoris kui mujal.
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Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme kavandatud kasutajateks on inimesed, peavad 
avaliku sektori hankijad koostama tehnilised kirjeldused nii, et neis võetakse arvesse puuetega 
inimeste või kõigi kasutajate ligipääsemise nõuet. See on eriti oluline ühistranspordi ja turismi 
valdkonnas.

Allhangetele kohaldatavaid sätteid tuleks karmistada. Pakkujalt tuleb nõuda, et ta näitaks oma 
pakkumuses ära selle osa riigihankest, mille ta kavatseb anda kolmandast isikust alltöövõtjale, 
ning mis tahes kavandatavate alltöövõtjate nimed. Lisaks peab olema võimalik õigusnormide 
eiramise korral teha vastutavaks põhitöövõtjat ja kõiki alltöövõtjaid. Vaja on kogu 
töövõtuahelat hõlmavat kontrollisüsteemi.

Arvamuse koostaja on esitanud eespool nimetatud küsimustes mitmeid 
muudatusettepanekuid. Mõnel juhul osutus vajalikuks mõned komisjoni ettepaneku sätted 
välja jätta, sest arvamuse koostaja leiab, et teatavaid teemasid on kooskõlas subsidiaarsuse ja 
parema õigusloome põhimõtetega võimalik tõhusamalt käsitleda siseriiklikes õigusaktides, 
võttes arvesse sektoripõhist ja piirkondlikku eripära.

Viimaks soovib arvamuse koostaja rõhutada vajadust tagada õiguskindlus ja 
riigihankedirektiivide kooskõla kehtivate liidu õigusaktidega transpordi- ja postiteenuste 
valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesolev direktiiv ei piira liidu 
õigusaktide kohaldamist laialdaselt 
reguleeritud sektorites, eelkõige 
transpordi- ja postiteenuste valdkonnas.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Tuleb tagada asjaolu, et 
maapiirkondades ei jääks postiteenuste 
sotsiaalne aspekt kõnealuse turu 
konkurentsile avamisel tähelepanuta.



AD\913082ET.doc 5/27 PE491.261v02-00

ET

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Riigihangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt sõlmitud rahaliste huvidega 
seotud lepingut ehitustööde, asjade või 
teenuste hankimiseks kõnealuste 
võrgustiku sektori hankijate valitud 
ettevõtjatelt, tingimusel et kõnealused 
ehitustööd, asjad või teenused on ette 
nähtud mõne artiklites 5–11 osutatud 
tegevuse teostamiseks.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest 
või ressursside loomisest kuni 
kõrvaldamise ja lõpetamiseni;

(22) ) „olelusring” – võimaluse korral 
riigihankega seotud kogukulude rahaline 
väljendamine, sh hooldus- ja 
ressursitõhususkulud (sh energiatõhususe 
kulud), kasutamisjärgse ringlussevõtu 
kulud ning sotsiaalse mõju kulud, kui 
need on seotud lepingu täitmisega. 
Olelusringi rahalise väärtuse arvutamise 
hulka võib lisada ka tõhusa kavandi, 
planeerimise ja elektrooniliste vahendite 
kasutamise. Riigihanke puhul algab 
olelusring ostu teostamise hetkel ja kestab 
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ehitustööde, asjade või teenuste kogu 
eluea jooksul ning moodustab lahutamatu 
ja eraldamatu osa selle arvutamisest, mis 
moodustab majanduslikult soodsaima 
pakkumuse.

Selgitus

Kuigi avaliku sektori hankijad on, maksumaksjate huvides, vastutavad kulutustele vastava 
tulu tagamise eest hoolimata sellest, milline lahendus riigihankemenetluse kaudu valitakse, ja 
selle eest, et see ei maksa pikemas plaanis ühiskonnale või keskkonnale rohkem, kehtib selline 
vastutus alates ostu sooritamise hetkest.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste tegevuste suhtes, mis on seotud 
järgneva osutamisega:

1. Ilma et see piiraks direktiivi 97/67/EÜ 
kohaldamist, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi selliste tegevuste suhtes, mis on 
seotud järgneva osutamisega:

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad postisaadetiste kogumisest, 
sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest. See hõlmab nii
vastavalt direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse
kuuluvaid teenuseid kui ka sellest välja 
jäävaid teenuseid;

(b) „postiteenused” – teenused, mis 
koosnevad siseriiklike postisaadetiste 
kogumisest, sortimisest, sihitamisest ja 
kättetoimetamisest ning vastavalt 
direktiivile 97/67/EÜ kehtestatud 
universaalteenuse reguleerimisalasse 
kuuluvatest teenustest;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vabastada käesoleva direktiivi kohastest kohustustest 
postiteenused, mis ei ole osa universaalteenusest. Arvestades, et kõnealuseid teenuseid 
pakutakse konkurentsiturul, tooks hankemenetluse korraldamise kohustus endaga kaasa 
ebasoodsa konkurentsiolukorra turukonkurentidega võrreldes.
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
artiklites 5–11 osutatud tegevuse 
võimaldamiseks ette nähtud lepingute 
suhtes, kui artikli 28 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriigil või võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik näidata, et 
liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, 
on see tegevus otseselt avatud 
konkurentsile turgudel, millele juurdepääs 
ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat 
direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, 
mida korraldatakse sellise tegevuse 
teostamiseks kõnealuses geograafilises 
piirkonnas. Selline konkurentsi hindamine, 
mida tehakse komisjonile kättesaadava 
teabe alusel ja käesoleva direktiivi 
kohaldamise eesmärgil, ei piira 
konkurentsialaste õigusaktide kohaldamist.

1. . Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
artiklites 5–11 osutatud tegevuse 
võimaldamiseks ette nähtud lepingute 
suhtes, kui artikli 28 kohaselt taotluse 
esitanud liikmesriigil või võrgustiku 
sektori hankijal on võimalik näidata, et 
liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, 
on see tegevus või selle konkreetsed 
sektorid või segmendid otseselt avatud 
konkurentsile turgudel, millele juurdepääs 
ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat 
direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, 
mida korraldatakse sellise tegevuse 
teostamiseks kõnealuses geograafilises 
piirkonnas. Selline konkurentsi hindamine, 
mida tehakse komisjonile kättesaadava 
teabe alusel ja käesoleva direktiivi 
kohaldamise eesmärgil, ei piira 
konkurentsialaste õigusaktide kohaldamist.

Selgitus

Raudteeturu mõned sektorid on juba konkurentsile otseselt avatud ja vabalt juurdepääsetavad 
ega peaks seetõttu kuuluma direktiivi 2004/17 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaldamisel loetakse juurdepääsu 
turule mittepiiratuks, kui liikmesriik on 
rakendanud ja kohaldanud liidu õigusakte, 
mis on loetletud III lisas.

Lõike 1 kohaldamisel loetakse juurdepääsu 
turule mittepiiratuks, kui liikmesriik on 
rakendanud ja kohaldanud liidu õigusakte, 
mis on loetletud III lisas, või kui 
liikmesriik on laiendanud kõnealusele 
turule nende õigusaktidega kehtestatud 
põhimõtete kohaldamist.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik või kui see on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud, siis 
võrgustiku sektori hankija, leiab et teatav 
tegevus on vastavalt artikli 27 lõigetele 2 ja 
3 otseselt avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turul, võib ta taotleda, et 
käesolevat direktiivi ei kohaldataks 
kõnealuse tegevuse teostamiseks 
sõlmitavate lepingute või korraldatavate 
ideekonkursside suhtes.

Kui liikmesriik või kui see on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud, siis 
võrgustiku sektori hankija, leiab et teatav 
tegevus on vastavalt artikli 27 lõigetele 2 ja 
3 täielikult või osaliselt, kas või selle 
üksikute sektorite või segmentide osas,
otseselt avatud konkurentsile piiramata 
juurdepääsuga turul, võib ta taotleda, et 
käesolevat direktiivi ei kohaldataks 
kõnealuse tegevuse või selle üksiku sektori 
või segmendi teostamiseks sõlmitavate 
lepingute või korraldatavate 
ideekonkursside suhtes.

Selgitus

Raudteeturu mõned sektorid on juba konkurentsile otseselt avatud ja vabalt juurdepääsetavad 
ega peaks seetõttu kuuluma direktiivi 2004/17 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustele lisatakse põhjendatud 
seisukoht, mille on vastu võtnud sõltumatu 
siseriiklik ametiasutus, kellel on pädevus 
kõneluse tegevuse valdkonnas. Kõnealuses 
seisukohas analüüsitakse põhjalikult, mis 
tingimustel artikli 27 lõiget 1 oleks 
võimalik kohaldada asjaomase tegevuse 
suhtes vastavalt selle lõigetele 2 ja 3.

Taotlustele lisatakse põhjendatud 
seisukoht, mille on vastu võtnud sõltumatu 
siseriiklik ametiasutus, kellel on pädevus 
kõneluse tegevuse või selle üksiku sektori 
või segmendi valdkonnas. Kõnealuses 
seisukohas analüüsitakse põhjalikult, mis 
tingimustel artikli 27 lõiget 1 oleks 
võimalik kohaldada asjaomase tegevuse 
suhtes vastavalt selle lõigetele 2 ja 3.

Selgitus

Raudteeturu mõned sektorid on juba konkurentsile otseselt avatud ja vabalt juurdepääsetavad 
ega peaks seetõttu kuuluma direktiivi 2004/17 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud 
taotluse korral võib komisjon käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud ajavahemike 
jooksul vastuvõetud rakendusotsusega 
kehtestada, kas artiklite 5–11 kohane 
tegevus on otsesele konkurentsile avatud, 
võttes aluseks artiklis 27 sätestatud 
kriteeriumid. Kõnealused rakendusotsused 
võetakse vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud 
taotluse korral võib komisjon käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud ajavahemike 
jooksul vastuvõetud rakendusotsusega 
kehtestada, kas artiklite 5–11 kohane 
tegevus või selle üksik sektor või segment
on otsesele konkurentsile avatud, võttes 
aluseks artiklis 27 sätestatud kriteeriumid. 
Kõnealused rakendusotsused võetakse 
vastu kooskõlas artikli 100 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

Selgitus

Raudteeturu mõned sektorid on juba konkurentsile otseselt avatud ja vabalt juurdepääsetavad 
ega peaks seetõttu kuuluma direktiivi 2004/17 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata enam 
asjaomase tegevuse võimaldamiseks ette 
nähtud lepingute suhtes ega sellise 
tegevuse teostamiseks korraldatavate 
ideekonkursside suhtes ühel järgmisel 
juhul:

Käesolevat direktiivi ei kohaldata enam 
asjaomase tegevuse või selle üksiku sektori 
või segmendi võimaldamiseks ette nähtud 
lepingute suhtes ega sellise tegevuse või 
selle üksiku sektori või segmendi
teostamiseks korraldatavate 
ideekonkursside suhtes ühel järgmisel 
juhul:

Selgitus

Raudteeturu mõned sektorid on juba konkurentsile otseselt avatud ja vabalt juurdepääsetavad 
ega peaks seetõttu kuuluma direktiivi 2004/17 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erahuvide all mõistetakse siin 
perekondlikke, emotsionaalseid, 
majanduslikke, poliitilisi või muid 
ühishuve taotlejate või pakkujatega, 
sealhulgas vastukäivaid kutsealaseid 
huve.

välja jäetud

Selgitus

Seda teemat saab tõhusamalt käsitleda siseriiklikes õigusaktides.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 punktis a osutatud töötajad 
peavad avalikustama mis tahes huvide 
konflikti seoses taotlejate või pakkujatega, 
niipea kui nad sellisest konfliktist teada 
saavad, et hankija saaks võtta heastavaid 
meetmeid.

välja jäetud

Selgitus

Seda teemat saab tõhusamalt käsitleda siseriiklikes õigusaktides.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikti korral võtab avaliku 
sektori hankija asjakohaseid meetmeid.
Sellised meetmed võivad hõlmata 
kõnealuse töötaja kõrvaldamist mõjutatud 
hankemenetlusest või tema tööülesannete 
ümberjagamist. Kui huvide konflikti ei ole 
võimalik muul viisil tõhusalt heastada, 
jäetakse asjaomane taotleja või pakkuja 
menetlusest kõrvale;

Huvide konflikti korral võtab avaliku 
sektori hankija asjakohaseid meetmeid.
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Selgitus

Nende meetmete täpne sisu tuleks kindlaks määrata riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrgustiku sektori hankija 
otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 
või omandanud konfidentsiaalset teavet, 
mis võib neile hankemenetluses anda 
põhjendamatud eelised;

välja jäetud

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sõlminud konkurentsi moonutamise 
eesmärgil kokkuleppeid teiste taotlejate ja 
pakkujatega; või

välja jäetud

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sihilikult esitanud eksitavat teavet, mis 
võib oluliselt mõjutada menetlusest 
kõrvalejätmise, valiku tegemise ja lepingu 
sõlmimisega seotud otsuseid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
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võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust üksnes 
artiklis 42 selgelt osutatud juhtudel ja 
asjaoludel.

võrgustiku sektori hankijad võivad 
kasutada väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlust üksnes 
artiklis 42 selgelt osutatud juhtudel ja 
asjaoludel, tingimusel et nad tagavad kõigi 
pakkujate võrdse kohtlemise.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui raamleping sõlmitakse enam kui 
ühe ettevõtjaga, võib seda täita ühel 
järgmisel viisil:

välja jäetud

(a) raamlepingu tingimuste alusel ilma 
hanget uuesti välja kuulutamata, kui 
lepingus on sätestatud kõik asjaomaste 
ehitustööde tegemise, teenuste osutamise 
ja asjade tarnimise tingimused ning 
objektiivsed tingimused, mille alusel on 
võimalik otsustada, milline raamlepingu 
pooleks olev ettevõtja vastavat lepingut 
täidab; sellised tingimused näidatakse ära 
hankedokumentides;
(b) kui raamlepingus ei ole sätestatud 
ehitustööde tegemise, teenuste osutamise 
ja asjade tarnimise kõiki tingimusi, 
kuulutatakse raamlepingu poolteks 
olevate ettevõtjate seas hange uuesti välja.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 punktis b osutatud hange 
lähtub samadest tingimustest, mida 
kohaldatakse raamlepingu sõlmimise 
puhul, ning vajaduse korral täpsemalt 
määratletud tingimustest ning 
asjakohasuse korral ka muudest 
raamlepingu kirjeldustes nimetatud 
tingimustest kooskõlas järgmise 
menetlusega:

välja jäetud

(a) iga sõlmitava lepingu puhul peavad 
võrgustiku sektori hankijad kirjalikult 
nõu lepingut täita suutvate ettevõtjatega;
(b) võrgustiku sektori hankijad määravad 
piisavalt pika tähtaja, mis võimaldab iga 
konkreetse lepinguga seoses pakkumusi 
esitada, ning arvestavad seejuures selliste 
teguritega, nagu on lepingu eseme 
keerukus ja pakkumuste saatmiseks 
vajalik aeg;
(c) pakkumused esitatakse kirjalikult ning 
neid ei avata kuni vastamiseks ettenähtud 
tähtaja möödumiseni;
(d) võrgustiku sektori hankijad sõlmivad 
lepingu pakkujaga, kes on raamlepingu 
kirjeldustes kehtestatud pakkumuste 
hindamise kriteeriumide põhjal esitanud 
parima pakkumuse.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 
1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ (ühenduse 
postiteenuste siseturu arengut ja teenuse 
kvaliteedi parandamist käsitlevate 
ühiseeskirjade kohta) ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. 
aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007 (mis 
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käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 
1107/70) sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis 
kehtestatakse hanke väljakuulutamise 
teates.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tehniline kirjeldus võib vajaduse 
korral hõlmata ka nõudeid seoses 
järgnevaga:
(a) ekspluatatsioonilised näitajad, 
sealhulgas keskkonnaohutuse ja 
kliimanäitajad, samuti 
ekspluatatsioonilised näitajad sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmisprotsessi mõistes;
(b) olelusring;
(c) sotsiaalselt jätkusuutlik 
tootmisprotsess;
(d) kõnealuse lepingu täitmiseks 
määratud töötajate töökorraldus, 
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kvalifitseeritus ja kogemused;
(e) ohutus või mõõtmed, sh kvaliteedi 
tagamise kord, terminid, sümbolid, 
katsetamine ja katsetamismeetodid, 
pakendamine, märgistus ja etiketid, 
kasutusjuhendid;
(f) ehitustööde projekti ja maksumusega 
seotud ettekirjutused, samuti katsetamise, 
järelevalve ja vastuvõtmise tingimused 
ning ehitamise meetodid, tehnoloogia ja 
kõik muud tehnilised tingimused, mida 
avaliku sektori hankija võib kehtestada 
vastavalt üldistele või erinormidele, mis 
seonduvad valmistööde, materjali või 
ehitise osadega.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga vastuvõetava pakkumuse teinud 
pakkujat väljavalitud pakkumuse 
omadustest ja suhtelistest eelistest ning 
teatatakse talle ka väljavalitud pakkuja 
nimi või osapooled, kellega raamleping 
sõlmiti;

välja jäetud

Muudatusettepanek 28
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 

5. Avaliku sektori hankijad ei sõlmi
lepingut pakkujaga, kes esitas parima 
pakkumuse, kui nad on kindlaks teinud, et 
kõnealune pakkumus ei vasta kohustustele, 
mis on kehtestatud liidu või siseriiklike
sotsiaal-, töö-, töötervishoiu- ja -ohutuse
või keskkonnaõiguse sätetega, 
kollektiivlepingutega, mis kehtivad 
ehitustöö teostamise, teenuse osutamise
või asja tootmise koha suhtes, või
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lisas. rahvusvahelise sotsiaal- ja
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi;

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hindamiskriteeriumidega tagatakse 
tõhus ja aus konkurents ja nendega 
kaasnevad nõuded, mis lubavad avaliku 
sektori hankijal pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida, selleks et 
määrata kindlaks, kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumused

Pakkumuse hind
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võrgustiku sektori hankija palub 
ettevõtjatel üksikasjalikult selgitada nende
pakkumuse eest küsitud hinda või sellega 
seotud kulusid.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 50 % alla ülejäänud pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või kuludest;

välja jäetud

Selgitus

Seda teemat saab tõhusamalt käsitleda siseriiklikes õigusaktides, võttes arvesse sektoripõhist 
ja piirkondlikku eripära.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Seda teemat saab tõhusamalt käsitleda siseriiklikes õigusaktides, võttes arvesse sektoripõhist 
ja piirkondlikku eripära.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Selgitus

Seda teemat saab tõhusamalt käsitleda siseriiklikes õigusaktides, võttes arvesse sektoripõhist 
ja piirkondlikku eripära.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
nõuda selliseid selgitusi ka muudel 
põhjustel, kui pakkumused tunduvad 
olevat põhjendamatult madala hinnaga.

2. Kui pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga, nõuavad 
avaliku sektori hankijad lisaselgitusi enne 
pakkumuse tagasilükkamist.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vastavus kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu või siseriiklike sotsiaal-, 
töö-, töötervishoiu- ja -ohutuse või 
keskkonnaõiguse sätetega, 
kollektiivlepingutega, mis kehtivad 
ehitustöö teostamise, teenuse osutamise 
või asja tootmise koha suhtes, või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas;

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

hankedokumentides paluda, et pakkuja 
näitaks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 
väljapakutud täitjad. Avaliku sektori 
hankijat teavitatakse viivitamata 
muutusest allhankeahelas ja igast uuest 
alltöövõtjast.

Muudatusettepanek 39
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 võib 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kanda põhitöövõtjale osutatavate teenuste, 
tarnitavate asjade või teostatavate 
ehitustööde eest tasumisele kuuluvad 
maksed üle otse alltöövõtjale. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta 
äritehingute puhul hakatakse kohaldama (alates märtsist 2013) ettevõtjate ja riigiasutuste 
vaheliste tehingute ja ettevõtjatevaheliste tehingute (B2B) puhul.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muudatusega kehtestatakse 
tingimused, mis algse hankemenetluse 
osana oleksid võimaldanud valida välja 
muid kui algselt väljavalitud taotlejaid või 
oleksid võimaldanud lepingu sõlmimist 

välja jäetud



PE491.261v02-00 20/27 AD\913082ET.doc

ET

teise pakkujaga;

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 5% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 
väljendada, ei käsitata muudatust olulisena 
lõike 1 tähenduses, kui selle väärtus ei 
ületa artiklis 12 sätestatud piirmäärasid ja 
jääb alla 10% algse lepingu maksumusest, 
kui muudatus ei muuda lepingu üldist 
olemust. Kui tehakse mitu järjestikust 
muudatust, hinnatakse kõnealust väärtust 
järjestikuste muudatuste kumulatiivse 
väärtuse alusel.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
Avalik järelevalve
1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest 
(edaspidi „järelevalveasutus”). 
Liikmesriigid teavitavad nimetamisest ka 
komisjoni.
Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 
avaliku sektori hankijate suhtes.
2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 
pädevate ametiasutuste tegevused 
korraldatakse selliselt, et välditakse 
huvide konflikte. Avaliku järelevalve 
süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 
avaldatakse kõik suunised ja 
arvamusdokumendid ning samuti 
aastaaruanded, milles kirjeldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 
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rakendamist ja kohaldamist.
Aastaaruanne sisaldab järgmist:
(a) märget hankes osalevate väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 
määra kohta; kui väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatega sõlmitud 
lepingute väärtus jääb alla 50 %, 
analüüsitakse aruandes põhjuseid.
(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 
säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 
millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 
ligipääsu tagamise või innovatsiooni 
soodustamisega seotud kaalutlusi;
(c) tsentraliseeritud andmed riigihangete 
valdkonnas teatatud pettuse- ja 
korruptsioonijuhtude ning huvide 
konflikti juhtude ja muude tõsiste 
rikkumiste kohta, sh juhud, mis 
puudutavad liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid projekte.
3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete eest:
(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;
(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 
andmine riigihangete eeskirjade ja 
põhimõtete tõlgendamise kohta ning 
riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
erijuhtudel;
(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 
esitamine üldist huvi pakkuvates 
küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 
tõlgendamise ja kohaldamisega, 
korduvate küsimustega ja riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega seotud 
süsteemsete raskustega, ohtude 
märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 
meetoditega, võttes arvesse selle direktiivi 
sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikat;
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(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;
(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;
(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 
uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
avaliku sektori hankijatele, kes peavad 
võtma neid oma otsustes arvesse või kui 
nad seda ei tee, põhjendama selle 
tähelepanuta jätmist;
(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 
tehtavate otsuste jälgimine seoses 
aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 
Euroopa Liidu Kohtu otsuse või Euroopa 
Kontrollikoja auditileidudega, mis 
näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 
rikkumist liidu kaasrahastatavate 
projektide puhul; järelevalveasutus 
teavitab Euroopa Pettustevastast Ametit 
liidu hankemenetluse mis tahes 
rikkumisest, kui see on seotud Euroopa 
Liidu poolt otseselt või kaudselt 
rahastatud lepingutega.
Punktis e osutatud ülesanded ei piira 
õigust esitada kaebus siseriiklike 
õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 
põhjal loodud süsteemi alusel.
Liikmesriigid annavad 
järelevalveasutusele volitused vaadata 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 
läbi avaliku sektori hankijate otsused 
selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 
jälgimise ja õigusabi andmise käigus.
4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 
töömeetodeid, mida komisjon järgib 
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liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 
järelevalveasutus komisjoni jaoks erilise 
kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 
kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
317 alusel. Ta teavitab komisjoni 
käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 
seoses hankemenetlusega, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 
rahastatavate lepingute sõlmimiseks.
Komisjon võib eelkõige anda 
järelevalveasutusele lahendada 
üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 
sõlmitud või läbivaatamist on veel 
võimalik teostada. Samuti võib ta teha 
järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 
selliste meetmete rakendamist, mida 
liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 
kindlaks tehtud liidu riigihanke-
eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 
heastamiseks.
Komisjon võib järelevalveasutusel paluda 
analüüsida liidu riigihanke-eeskirjade 
väidetavaid rikkumisi, mis puudutavad 
liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 
Komisjon võib järelevalveasutusele teha 
ülesandeks võtta teatavate juhtumite 
puhul järelmeetmeid ja tagada, et pädevad 
siseriiklikud ametiasutused, kes on 
kohustatud tema juhiseid järgima, 
võtaksid asjakohaseid meetmeid seoses 
liidu riigihanke-eeskirjade rikkumistega, 
mis puudutavad kaasrahastatavaid 
projekte.
5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 
täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 
avaliku sektori hankijate otsused vastavad 
sellele direktiivile ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu üldtingimustele, ei 
asenda ega mõjuta komisjoni 
institutsionaalset rolli aluslepingu 
järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 
anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 
lahendada, jätab ta endale ka õiguse 
sekkuda aluslepinguga antud volituste 
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alusel.
6. Avaliku sektori hankijad edastavad 
riiklikule järelevalveasutusele kõigi 
sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 
lepingu maksumus on vähemalt
(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 
riigihankelepingute puhul;
(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 
riigihankelepingute puhul.
7. Ilma et see piiraks teabele juurdepääsu 
käsitlevate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist ja kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate siseriiklike ja ELi 
õigusaktidega võimaldab 
järelevalveasutus kirjaliku taotluse alusel 
piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu 
lõikes 6 osutatud sõlmitud lepingutele. 
Juurdepääsu andmisest lepingute 
teatavatele osadele võidakse keelduda, kui 
nende avalikustamine takistaks 
õigusaktide rakendamist või oleks muul 
viisil vastuolus üldiste huvidega, 
kahjustaks avalik-õiguslike või 
eraettevõtjate seaduslikke ärihuve või 
võiks ohustada ausat konkurentsi nende 
vahel.
Juurdepääs avalikustatavatele osadele 
antakse mõistliku aja jooksul ja hiljemalt 
45 päeva jooksul alates taotluse 
kuupäevast.
Lepingule juurdepääsut taotlevad 
taotlejatel ei pea näitama otsest või 
kaudset huvi teatava lepingu vastu. Teabe 
saajal lubatakse see avalikustada.
8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 
lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 
mis järelevalveasutus teostab lõigete 1−7 
kohaselt.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
suhtluse ettevõtjatega ja sisemised 
arutelud, pakkumuste ettevalmistamise, 
dialoogi ja vajaduse korral läbirääkimised, 
pakkumuste väljavalimise ja lepingu 
sõlmimise.

Võrgustiku sektori hankijad 
dokumenteerivad kõigi hankemenetluste 
kulgemise, ka elektrooniliste vahendite abil 
läbiviidavate. Selleks dokumenteerivad nad 
hankemenetluse kõik etapid, sealhulgas 
suhtluse ettevõtjatega, pakkumuste 
ettevalmistamise, dialoogi ja vajaduse 
korral läbirääkimised, pakkumuste 
väljavalimise ja lepingu sõlmimise.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] 
määramata ajaks artiklites 4, 35, 33, 38, 
25, 65, 70, 77, 85 ja 95 osutatud volitused.

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] viieks 
aastaks artiklites 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 
77, 85 ja 95 osutatud volitused. Komisjon 
koostab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimine pikeneb vaikimisi samadeks 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu avaldab 
pikendamisele vastuseisu vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt d – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-kaubavedu Raudteevedu

Selgitus

Konkurentsile on avatud mitte üksnes raudtee-kaubaveo turg, vaid ka osa raudtee-reisijateveo 
turust.

Muudatusettepanek 46
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt d – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raudtee-reisijatevedu välja jäetud
Puuduvad
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