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Muudatusettepanek  1 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS 

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS 

kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu kohta liidu riigihangete 
siseturule ning selliste menetluste kohta, 
millega toetatakse läbirääkimisi liidu 
kaupade ja teenuste juurdepääsu üle 
kolmandate riikide riigihanketurgudele 

kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu kohta liidu riigihangete ja 
kontsessioonide siseturule ning selliste 
menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele ja kontsessioonidele 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst) 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete ja kontsessioonide direktiivi 
käsitlevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse läbivaadatud riigihangete 
direktiive (2011/0438(COD), 
2011/0439(COD) ja 2011/0437(COD)), 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse läbivaadatud mitmepoolset 
lepingut riigihangete kohta (GPA), 
 

 

Muudatusettepanek  4 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 
poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 
hulgas selleks, et ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu. 

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 
poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 
hulgas selleks, et kaitsta oma väärtusi, 
põhihuve, julgeolekut, sõltumatust ja 
terviklikkust ning ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanketurgude laialdast avamist, tehes 
seda vastastikkuse ja vastastikuse kasu 
vaimus. 

(5) Euroopa Liit toetab Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis ja 
kahepoolsetes suhetes liidu ja selle 
kaubanduspartnerite rahvusvaheliste 
riigihanke- ja kontsessiooniturgude 
laialdast avamist, tehes seda vastastikkuse 
ja vastastikuse kasu vaimus. 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete ja kontsessioonide direktiivi 
käsitlevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5a) Riigihanked moodustavad liidu 
sisemajanduse koguprodukti olulise osa ja 
neid tuleks seetõttu kasutada liidu 
innovatsioonipotentsiaali ja 
tööstustoodangu tugevdamiseks. Pidades 
silmas liidu jätkusuutliku tööstuspoliitika 
strateegiat, tuleks väljastpoolt liitu pärit 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavad 
ebaõiglased pakkumused seetõttu kõrvale 
jätta. Samal ajal tuleks tagada 
vastastikkus ja õiglased tingimused 
turulepääsul liidu tööstusharude jaoks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5b) Liidu kaubanduspoliitika peaks 
toetama vaesuse vähendamist kogu 
maailmas, aidates parandada 
töötingimusi, töötervishoidu ja -ohutust 
ning põhiõiguste järgimist. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Paljud kolmandad riigid on aga vastu 
oma hanketurgude avamisele 
rahvusvahelisele konkurentsile või turgude 
avamisele suuremal määral, kui nad on 
seda juba teinud. Selle tagajärjel 
kohaldatakse liidu ettevõtjate suhtes 
paljude kaubanduspartnerite turgudel 
piiravaid hanketavasid. Selliste piiravate 
tavade tõttu kaotatakse olulisi 
kauplemisvõimalusi. 

(6) Paljud kolmandad riigid on aga vastu 
oma riigihanke- ja kontsessiooniturgude 
avamisele rahvusvahelisele konkurentsile 
või turgude avamisele suuremal määral, 
kui nad on seda juba teinud. Selle tagajärjel 
kohaldatakse liidu ettevõtjate suhtes 
paljude kaubanduspartnerite turgudel 
piiravaid hanketavasid. Selliste piiravate 
tavade tõttu kaotatakse olulisi 
kauplemisvõimalusi. 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete ja kontsessioonide direktiivi 
käsitlevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
207 kohaselt peab ühine 
kaubanduspoliitika riigihangete valdkonnas 
rajanema ühtsetel põhimõtetel. 

(8) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
207 kohaselt peab ühine 
kaubanduspoliitika riigihangete ja 
kontsessioonide valdkonnas rajanema 
ühtsetel põhimõtetel. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate 
ning avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate õiguskindluse huvides peaks 

(9) Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate 
ning avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate õiguskindluse huvides peaksid 
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liidu poolt kolmandate riikide suhtes 
võetud rahvusvahelised 
turulepääsukohustused olema väljendatud 
ELi õiguskorras, mis aitaks tagada 
kõnealuste kohustuste tõhusat täitmist. 
Komisjon peaks andma suuniseid Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste 
turulepääsukohustuste täitmise kohta. 
Selliseid suuniseid tuleks korrapäraselt 
ajakohastada ning need peaksid olema 
kasutajasõbralikud. 

liidu poolt kolmandate riikide suhtes 
võetud rahvusvahelised riigihangete ja 
kontsessioonidega seotud 
turulepääsukohustused olema väljendatud 
ELi õiguskorras, mis aitaks tagada 
kõnealuste kohustuste tõhusat täitmist. 
Komisjon peaks andma suuniseid Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste 
turulepääsukohustuste täitmise kohta. 
Selliseid suuniseid tuleks korrapäraselt 
ajakohastada ning need peaksid olema 
kasutajasõbralikud. 
 

Selgitus 

Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja kontsessioonide direktiivi üle, 
peab käesoleva määruse sõnavara vastama kontsessioone reguleeriva õigusakti sõnavarale, 
sest käesolev määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende 
kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid õigusakte; nende erinevus peab kajastuma 
ka käesolevas määruses. Praegu reguleeritakse ainult ehitustööde kontsessioone 
rahvusvahelisel tasandil. 
 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9a) Komisjon peaks tagama, et ta ei 
rahasta programme, mille puhul 
rahvusvaheliste riigihankelepingute 
sõlmimine või täitmine oleks vastuolus 
riigihangete direktiivides 
(2011/0438(COD), 2011/0439(COD) ja 
2011/0437(COD)) sätestatud 
põhimõtetega. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Et parandada ELi ettevõtjate 
juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 

(10) Et parandada ELi ettevõtjate 
juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 
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hanketurgudele, mida kaitstakse piiravate 
hankemeetmetega, ning säilitada Euroopa 
ühtsel turul võrdsed 
konkurentsitingimused, tuleb kogu 
Euroopa Liidus ühtlustada selliste 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste kohtlemine, mis ei ole hõlmatud 
liidu rahvusvaheliste kohustustega. 

riigihanke- ja kontsessiooniturgudele, 
mida kaitstakse piiravate 
hankemeetmetega, ning säilitada Euroopa 
ühtsel turul võrdsed 
konkurentsitingimused, tuleb kogu 
Euroopa Liidus ühtlustada selliste 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste kohtlemine, mis ei ole hõlmatud 
liidu rahvusvaheliste kohustustega. 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete ja kontsessioonide direktiivi 
käsitlevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks tuleb kehtestada 
päritolureeglid, nii et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad teaksid, kas 
kaubad ja teenused on hõlmatud Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste kohustustega. 
Kaupade päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 
2913/1992 (millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik)12 artiklitega 22–
26. Määruse kohaselt tuleb kaupu pidada 
liidu kaupadeks, kui need on täielikult 
saadud või valmistatud liidus. Kaupa, mille 
tootmises on osalenud vähemalt üks 
kolmas riik, loetakse pärinevaks riigist, kus 
toimus viimane oluline majanduslikult 
põhjendatud töötlemine või toiming selleks 
seadmestatud ettevõttes, mille tulemusena 
valmis uus toode või mis oli tähtis 
valmistamisetapp. Teenuse päritolu 
määratakse kindlaks seda osutava füüsilise 
või juriidilise isiku päritolu alusel. 
Põhjenduses 9 osutatud suunised peaks 
hõlmama päritolureeglite praktilist 
kohaldamist. 

(11) Selleks tuleb kehtestada 
päritolureeglid, nii et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad teaksid, kas 
kaubad ja teenused on hõlmatud Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste kohustustega. 
Kaupade päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 952/2013 artiklitega 59–
63, sealhulgas artikli 65 kohaselt 
vastuvõetavate lisasätetega. Määruse 
kohaselt tuleb kaupu pidada liidu 
kaupadeks, kui need on täielikult saadud 
või valmistatud liidus. Kaupa, mille 
tootmises on osalenud vähemalt üks 
kolmas riik, loetakse pärinevaks riigist, kus 
toimus viimane oluline majanduslikult 
põhjendatud töötlemine või toiming selleks 
seadmestatud ettevõttes, mille tulemusena 
valmis uus toode või mis oli tähtis 
valmistamisetapp. Teenuse päritolu 
määratakse kindlaks seda osutava füüsilise 
või juriidilise isiku päritolu alusel. Teenuse 
päritolu tuleks määrata kindlaks 
kooskõlas WTO teenustekaubanduse 
üldlepingu (GATS) põhimõtetega. 
Teenuste päritolureeglite 
kindlaksmääramise sätetega tuleks vältida 
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liidu riigihanketurule juurdepääsu 
piiravatest meetmetest kõrvalehiilimist nn 
riiulifirmade asutamise kaudu. 
Põhjenduses 9 osutatud suunised peaks 
hõlmama päritolureeglite praktilist 
kohaldamist. 

_____________  
12EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. 
 

 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör rõhutada seda, kui tähtis on vältida 
turupiirangutest kõrvalehiilimist riiulifirmade kaudu (eriti seoses artikliga 3). 
 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Komisjon peaks hindama, kas kiita 
heaks seda, et avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] direktiiv […] 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta13] 
tähenduses jätavad hinnanguliselt vähemalt 
5 000 000 euro suuruse maksumusega 
lepingute puhul Euroopa Liidu võetud 
rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaubad ja teenused lepingu sõlmimise 
menetlusest kõrvale. 

(12) Komisjon peaks hindama, kas kiita 
heaks seda, et avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad direktiivide [2004/17/EÜ, 
2004/18/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] direktiiv […] 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta13] 
tähenduses jätavad lepingu sõlmimise või 
kontsessiooni andmise menetluste puhul, 
mis hinnanguliselt on vähemalt 5 000 000 
euro suuruse maksumusega, Euroopa Liidu 
võetud rahvusvaheliste kohustustega 
hõlmamata kaubad ja teenused lepingu 
sõlmimise menetlusest kõrvale. See ei 
puuduta lepingu sõlmimise menetlusi 
niisuguste lepingujärgsete kaupade ja 
teenuste suhtes, mis on pärit Euroopa 
Majanduspiirkonnast, nagu on 
määratletud asjaomastes päritolureeglites, 
samuti niisuguste lepingujärgsete 
kaupade ja teenuste suhtes, mis on pärit 
algatuse „Kõik peale relvade” erikorra 
raames soodustatavatest riikidest, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 978/20121 IV lisas, ega 
niisuguste lepingujärgsete kaupade ja 
teenuste suhtes, mis on pärit 
arenguriikidest, mida loetakse 
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 ET 

haavatavateks mitmekesisuse puudumise 
tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt 
integreerunud rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi, nagu on määratletud 
määruse (EL) nr 978/2012 VII lisas. 

________________ ________________ 
13 ELT L ... 13 ELT L ... 
 13 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL) 
nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohaldamise ning nõukogu määruse 
(EÜ) nr 978/2008 kehtetuks tunnistamise 
kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1). 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör täpsustada, milliseid kolmandaid riike käesoleva 
määruse reguleerimisala ei hõlma. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Läbipaistvuse huvides peavad avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad 
teavitama ettevõtjaid Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatava hanketeatega, et nad 
kavatsevad kasutada oma käesoleva 
määruse kohast õigust jätta 
hankemenetlusest kõrvale väljastpoolt 
Euroopa Liitu pärinevaid kaupu ja/või 
teenuseid sisaldavad pakkumused,, mille 
koguväärtusest üle 50 % moodustavad 
hõlmamata kaubad või teenused . 

(13) Läbipaistvuse huvides peavad avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad 
teavitama ettevõtjaid Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatava hanketeatega, et nad 
kavatsevad kasutada oma käesoleva 
määruse kohast õigust jätta lepingu 
sõlmimise või kontsessioonide andmise 
menetlusest kõrvale väljastpoolt Euroopa 
Liitu pärinevaid kaupu ja/või teenuseid 
sisaldavad pakkumused, mille 
koguväärtusest üle 50 % moodustavad 
hõlmamata kaubad või teenused. 

Selgitus 

Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja uue ettepaneku üle võtta vastu 
direktiiv kontsessioonide kohta, peab käesoleva määruse sõnavara vastama kontsessioone 
reguleeriva õigusakti sõnavarale, sest käesolev määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka 
kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid 
õigusakte; nende erinevus peab kajastuma ka käesolevas määruses. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist. 

(15) Selliste lepingute ja kontsessioonide 
puhul, mille hinnanguline maksumus on 
vähemalt 5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
riigihangete ja kontsessioonide 
valdkonnas turulepääsu käsitleva 
rahvusvahelise lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt 
hankevaldkonnas või kontsessioonide 
andmise valdkonnas piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
hankevaldkonna või kontsessioonide 
andmise valdkonna piiravate 
hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist või kui 
direktiivi [...] 2014 riigihangete kohta XI 
lisas ning direktiivi [...] (2014) (milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- 
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hankeid) XIV lisas loetletud 
rahvusvahelise tööõiguse sätete rikkumine 
ametiasutuste poolt on tekitanud tõsiseid 
raskusi, mida on kogenud ja millest on 
komisjonile teatanud Euroopa ettevõtted 
kolmandates riikides hanke- ja 
kontsessioonilepinguid sõlmida püüdes. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör luua tihedama seose artiklis 6 ja artiklis 8 
sätestatud menetluse vahel. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 
tagatakse asjaomase riigi riigihankealaste 
õigusaktidega läbipaistvus kooskõlas 
riigihankevaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid diskrimineerivad tavad. 

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 
tagatakse asjaomase riigi riigihanke- ja 
kontsessioonialaste õigusaktidega 
läbipaistvus kooskõlas riigihanke- ja 
kontsessioonivaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid diskrimineerivad tavad või 
mil määral on direktiivi [...] 2014 
riigihangete kohta XI lisas ning direktiivi 
[...] 2014 (milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid) XIV 
lisas loetletud rahvusvahelise tööõiguse 
sätete rikkumine ametiasutuste poolt 
tekitanud tõsiseid raskusi, mida on 
kogenud ja millest on komisjonile 
teatanud Euroopa ettevõtted kolmandates 
riikides hanke- ja kontsessioonilepinguid 
sõlmida püüdes. 
 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16a) Väljastpoolt liitu pärit kaupu ja/või 
teenuseid sisaldavaid pakkumusi hinnates 
peaksid avaliku sektori hankijad ja 
komisjon tagama vastavuse õiglase 
kaubanduse kriteeriumidele, samuti 
töötajate õiguste ja keskkonnastandardite 
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järgimise, nagu on sätestatud direktiivi 
[...] (2014) XXX riigihangete kohta artikli 
15 lõikes 2 ja XI lisas. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Komisjon peaks suutma vältida 
kavandatava kõrvalejätmise võimalikku 
negatiivset mõju käimasolevatele 
kaubandusläbirääkimistele asjaomase 
riigiga. Seepärast võib komisjon juhul, kui 
asjaomane riik ja liit peavad läbirääkimisi 
turulepääsu üle riigihangete valdkonnas 
ning komisjonil on põhjust arvata, et 
piiravate hanketavade kasutamine 
lähitulevikus lõpetatakse, võtta vastu 
rakendusakti, millega üheks aastaks 
keelatakse asjaomasest riigist pärit kaupade 
ja teenuste kõrvalejätmine 
hankemenetlusest. 

(17) Komisjon peaks suutma vältida 
kavandatava kõrvalejätmise võimalikku 
negatiivset mõju käimasolevatele 
kaubandusläbirääkimistele asjaomase 
riigiga. Seepärast võib komisjon juhul, kui 
asjaomane riik ja liit peavad olulisi 
läbirääkimisi turulepääsu üle riigihangete 
ja/või kontsessioonide valdkonnas ning 
komisjonil on põhjust arvata, et piiravate 
hanke- ja/või kontsessioonitavade 
kasutamine lähitulevikus lõpetatakse, võtta 
vastu rakendusakti, millega üheks aastaks 
keelatakse asjaomasest riigist pärit kaupade 
ja teenuste kõrvalejätmine lepingute 
sõlmimise menetlusest. 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete ja kontsessioonide direktiivi 
käsitlevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Arvestades asjaolu, et kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääs liidu 
riigihanketurule kuulub ühise 
kaubanduspoliitika reguleerimisalasse, ei 
tohiks liikmesriikidel ega nende avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijatel olla 
võimalik piirata kolmandate riikide 
kaupade ja teenuste juurdepääsu 
pakkumismenetlustele ühegi muu 

(18) Arvestades asjaolu, et kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääs liidu 
riigihanketurule ja kontsessioonidele 
kuulub ühise kaubanduspoliitika 
reguleerimisalasse, ei tohiks liikmesriikidel 
ega nende avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijatel olla võimalik piirata 
kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu pakkumismenetlustele ühegi 
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meetmega, v.a käesolevas määruses 
sätestatud meetmed. 

muu meetmega, v.a käesolevas määruses 
või liidu asjaomase õigusega sätestatud 
meetmed. 

Selgitus 

Praegu ei ole veel võimalik öelda, milliseid sätteid sisaldab tulevane määrus. Seetõttu on liiga 
vara otsustada, et sellest määrusest saab ainuke õiguslik alus, mille põhjal piiratakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja teenuste juurdepääsu ELi hanketurule. Viitega ELi 
õigusele laiemalt hõlmatakse ka direktiivi 2004/17/EÜ artiklite 58 ja 59 sätted ning välistatakse 
ELi õigusaktidega kokkusobimatud riiklikud meetmed. 
 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Arvestades, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel on 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavate 
pakkumuste puhul, mille koguväärtusest 
üle 50 % moodustavad hõlmamata kaubad 
või teenused, pakkujate selgitusi raskem 
hinnata, tuleb põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuste kohtlemisel ette näha 
suurem läbipaistvus. Lisaks 
riigihankedirektiivi artikli 69 ning vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid 
käsitleva direktiivi artikli 79 sätetele peab 
avaliku sektori / võrgustiku sektori hankija, 
kes kavatseb võtta vastu põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumuse, teavitama 
sellest kirjalikult teisi pakkujaid, näidates 
ära põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused. See võimaldab pakkujatel aidata 
täpsemalt hinnata, kas edukas pakkuja 
suudab lepingut hankedokumentides 
kirjeldatud tingimustel täielikult täita. 
Seega aitaks kõnealune täiendav teave luua 
ELi riigihanketurul võrdsemad tingimused. 

(19) Arvestades, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel on 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavate 
pakkumuste puhul, mille koguväärtusest 
üle 50 % moodustavad hõlmamata kaubad 
või teenused, pakkujate selgitusi raskem 
hinnata, tuleb põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuste kohtlemisel ette näha 
suurem läbipaistvus. Pakkumused, mille 
hind tundub asjaomaste ehitustööde, 
kaupade või teenuste kohta 
põhjendamatult madal, võivad põhineda 
tehniliselt, majanduslikult või õiguslikult 
ebausaldusväärsetel eeldustel või tavadel. 
Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/XXX/EL13 a artikli 69 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/XXX/EL13 b artikli 79 
sätetele peab avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankija, kes kavatseb võtta vastu 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, teavitama sellest kirjalikult 
teisi pakkujaid, näidates ära 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused. Kui pakkuja ei suuda hinda 
piisavalt põhjendada, peaks avaliku 
sektori hankijal olema õigus pakkumus 
tagasi lükata. See võimaldab pakkujatel 
aidata täpsemalt hinnata, kas edukas 
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pakkuja suudab lepingut 
hankedokumentides kirjeldatud tingimustel 
täielikult täita. Seega aitaks kõnealune 
täiendav teave luua ELi riigihanketurul 
võrdsemad tingimused. 

 _________________ 

 13 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2014/XXX/EL riigihangete kohta 
(ELT XXX) (2011/0438(COD)). 

 13 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2014/XXX/EL, milles käsitletakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
hankeid (ELT XXX) (2011/0439(COD)). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Komisjon peaks kas omal algatusel 
või liikmesriigi või huvitatud poolte 
taotluste korral saama algatada igal ajal 
välishanke uurimise kolmandate riikide 
väidetavalt jätkuvalt kohaldatavate 
piiravate hanketavade kohta. Eelkõige 
võetakse arvesse asjaolu, kas käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 2 kohaselt on 
komisjon mõne kolmanda riigi suhtes 
kiitnud heaks mitu kavatsetavat 
kõrvalejätmist. Sellised uurimised ei tohiks 
mõjutada nõukogu 22. detsembri 1994. 
aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise 
kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, 
eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest 
tulenevate ühenduse õiguste kasutamine14. 

(20) Komisjon peaks kas omal algatusel 
või liikmesriigi või huvitatud poolte 
taotluste korral saama algatada igal ajal 
välisuurimise kolmandate riikide 
väidetavalt jätkuvalt kohaldatavate 
piiravate hanke- ja kontsessioonitavade 
kohta. Sellised uurimised ei tohiks 
mõjutada nõukogu 22. detsembri 1994. 
aasta määrust (EÜ) nr 3286/94, millega 
kehtestatakse ühenduse meetmed ühise 
kaubanduspoliitika vallas, et tagada 
rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, 
eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
egiidi all kehtestatud eeskirjadest 
tulenevate ühenduse õiguste kasutamine14. 

________________ ________________ 
14  EÜT L 349, 31.12.1994. 14 EÜT L 349, 31.12.1994. 
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Selgitus 

Kooskõlastamine sätetega, mille eesmärk on luua tihedam seos artiklis 6 ja artiklis 8 sätestatud 
menetluse vahel. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Kui komisjonil on kättesaadava teabe 
põhjal põhjust arvata, et kolmas riik on 
võtnud kasutusele piirava hanketava või 
kohaldab sellist tava jätkuvalt, peaks ta 
saama algatada uurimise. Kui piirava 
hanketava kohaldamine kolmandas riigis 
leiab kinnitust, peaks komisjon kutsuma 
asjaomase riigi konsultatsioonile 
eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 
riigis. 

(21) Kui komisjonil on kättesaadava teabe 
põhjal põhjust arvata, et kolmas riik on 
võtnud kasutusele piirava hanke- ja 
kontsessioonitava või kohaldab sellist tava 
jätkuvalt, peaks ta saama algatada 
uurimise. Kui piirava hanketava 
kohaldamine kolmandas riigis leiab 
kinnitust, peaks komisjon kutsuma 
asjaomase riigi konsultatsioonile 
eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 
riigis. 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete ja kontsessioonide direktiivi 
käsitlevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kui asjaomase kolmanda riigiga 
peetavad konsultatsioonid ei paranda 
piisavalt ELi ettevõtjate, kaupade ja 
teenuste pakkumisvõimalusi, peaks 
komisjon võtma asjakohaseid piiravaid 
meetmeid. 

(22) Kui asjaomase kolmanda riigiga 
peetavad konsultatsioonid ei paranda 
piisavalt ELi ettevõtjate, kaupade ja 
teenuste pakkumisvõimalusi mõistliku aja 
jooksul või kui asjaomase kolmanda riigi 
võetud heastavaid/korrigeerivaid 
meetmeid ei loeta rahuldavateks, peaks 
komisjon võtma asjakohaseid piiravaid 
meetmeid. 
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Selgitus 

Kõnealuse muudatusettepanekuga soovib raportöör vältida lõputut konsulteerimismenetlust 
(viies põhjenduse kooskõlla artikli 9 lõike 3 kolmanda lõigu väljajätmisega). 
 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Sellised meetmed võivad hõlmata 
teatavate kolmandatest riikidest pärit 
kaupade ja teenuste kohustuslikku 
kõrvalejätmist Euroopa Liidu 
riigihankemenetlustest või asjaomasest 
riigist pärit kaupadele või teenustele 
kohustusliku hinnatrahvi määramist. Et 
vältida kõnealustest meetmetest 
kõrvalehiilimist, võib osutuda vajalikuks 
jätta kõrvale ka teatavad Euroopa Liidus 
asutatud, välisriigi kontrolli all või 
välisomanduses olevad juriidilised isikud, 
kellel puudub oluline äritegevus, mis oleks 
vahetult ja tegelikult seotud asjaomase 
liikmesriigi majandusega. Asjakohased 
meetmed peaksid olema proportsionaalsed 
selle piirava hanketavaga, mille vastu nad 
on võetud. 

(23) Sellised meetmed võivad hõlmata 
teatavate kolmandatest riikidest pärit 
kaupade ja teenuste kohustuslikku 
kõrvalejätmist Euroopa Liidu 
riigihankemenetlustest või kontsessioonide 
andmise menetlustest või asjaomasest 
riigist pärit kaupadele või teenustele 
kohustusliku hinnatrahvi määramist. Et 
vältida kõnealustest meetmetest 
kõrvalehiilimist, võib osutuda vajalikuks 
jätta kõrvale ka teatavad Euroopa Liidus 
asutatud, välisriigi kontrolli all või 
välisomanduses olevad juriidilised isikud, 
kellel puudub oluline äritegevus, mis oleks 
vahetult ja tegelikult seotud asjaomase 
liikmesriigi majandusega. Asjakohased 
meetmed peaksid olema proportsionaalsed 
selle piirava hanketavaga, mille vastu nad 
on võetud, ja neid tuleks kohaldada kuni 
viie aasta pikkuse perioodi jooksul, mida 
võib pikendada veel viieks aastaks. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör piirata teatavate kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist viie aastaga. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24a) Samuti on tingimata vajalik 
(pidades silmas keskkonna-, sotsiaal- ja 
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tööalaste nõuete asjakohast 
integreerimist), et avaliku sektori 
hankijad võtaksid asjaomaseid meetmeid, 
et tagada selliste keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonna kohustuste täitmine, 
mida kohaldatakse ehitustööde tegemise 
kohas ning mis tulenevad 
rahvusvahelistest kohustustest, nii riigi 
kui ka liidu tasandil kehtivatest 
õigusaktidest, määrustest, dekreetidest ja 
otsustest, samuti kollektiivlepingutest. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Pidades silmas liidu üldist poliitikat 
seoses vähim arenenud riikidega, mis on 
sätestatud muu hulgas nõukogu 22. juuli 
2008. aasta määruses (EÜ) nr 732/2008, 
millega kohaldatakse üldiste tariifsete 
soodustuste kava alates 1. jaanuarist 
2009, on asjakohane kohelda sellistest 
riikidest pärit kaupu ja teenuseid sarnaselt 
liidu kaupade ja teenustega. 

(26) Pidades silmas liidu üldist 
poliitikaeesmärki toetada arenguriikide 
majanduskasvu ja nende integreerumist 
ülemaailmsesse väärtusahelasse, mille 
alusel kehtestas liit üldise soodustuste 
süsteemi, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
978/2012, on asjakohane kohelda kaupu ja 
teenuseid, mis on pärit algatuse „Kõik 
peale relvade” erikorra raames 
soodustatavatest vähim arenenud 
riikidest, samuti kaupu ja teenuseid, mis 
on pärit arenguriikidest, mida loetakse 
haavatavateks mitmekesisuse puudumise 
tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt 
integreerunud rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi, nagu on vastavalt 
määratletud määruse (EL) nr 978/2012 
IV ja VII lisas, sarnaselt liidu kaupade ja 
teenustega. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör jätta määruse reguleerimisalast välja vähim 
arenenud riigid ja riigid, mille suhtes hakatakse tõenäoliselt kohaldama säästvat arengut ja 
head valitsemistava stimuleerivat erikorda (GSP+). 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Et ka pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist oleksid riigihangete 
valdkonnas võetud rahvusvahelised 
turulepääsukohustused väljendatud 
Euroopa Liidu õiguskorras, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte ning muuta 
käesolevale määrusele lisatud 
rahvusvaheliste lepingute loetelu. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

(27) Et ka pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist oleksid riigihangete ja 
kontsessioonide valdkonnas võetud 
rahvusvahelised turulepääsukohustused 
väljendatud Euroopa Liidu õiguskorras, 
peaks komisjonil olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte ning 
muuta käesolevale määrusele lisatud 
rahvusvaheliste lepingute loetelu. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Selgitus 

Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja uue ettepaneku üle võtta vastu 
direktiiv kontsessioonide kohta, peab käesoleva määruse sõnavara vastama kontsessioone 
reguleeriva õigusakti sõnavarale, sest käesolev määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka 
kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid 
õigusakte; nende erinevus peab kajastuma ka käesolevas määruses. 
 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Komisjon peaks vähemalt iga kolme 
aasta tagant esitama aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta. 

(30) Komisjon peaks vähemalt iga kolme 
aasta tagant esitama aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta. Oma 
aruandes peaks komisjon hindama 
käesoleva määruse toimimist ning 
edusamme riigihanketurgude vastastikuse 
avamise saavutamisel. Koos teise 
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aruandega käesoleva määruse 
kohaldamise kohta, mis tuleb esitada 
hiljemalt kuue aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist, peaks 
komisjon esitama kas ettepaneku 
käesoleva määruse täiendamiseks või 
põhjendused, miks komisjoni arvates ei 
ole vaja käesolevat määrust muuta. Kui 
komisjon ei esita ei ettepanekut ega ka 
põhjendusi selle kohta, miks ei ole vaja 
käesolevat määrust muuta, tuleks 
käesoleva määruse kohaldamine lõpetada. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör lisada läbivaatamisklausli. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi − ühise 
riigihankealase välispoliitika kehtestamine 
− saavutamiseks vajalik ja asjakohane 
sätestada eeskirjad Euroopa Liidu 
rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaupade ja teenuste kohtlemiseks. 
Käesolev määrus, mis käsitleb kolmandate 
riikide ettevõtjate, kaupade ja teenuste 
turulepääsu, ei lähe kaugemale sellest, mis 
on vajalik eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikega 3, 

(31) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on põhieesmärgi − ühise 
riigihanke- ja kontsessioonidealase 
välispoliitika kehtestamine − 
saavutamiseks vajalik ja asjakohane 
sätestada eeskirjad Euroopa Liidu 
rahvusvaheliste kohustustega hõlmamata 
kaupade ja teenuste kohtlemiseks. 
Käesolev määrus, mis käsitleb kolmandate 
riikide ettevõtjate, kaupade ja teenuste 
turulepääsu, ei lähe kaugemale sellest, mis 
on vajalik eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikega 3, 

Selgitus 

Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja uue ettepaneku üle võtta vastu 
direktiiv kontsessioonide kohta, peab käesoleva määruse sõnavara vastama kontsessioone 
reguleeriva õigusakti sõnavarale, sest käesolev määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka 
kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid 
õigusakte; nende erinevus peab kajastuma ka käesolevas määruses. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad, millega reguleeritakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste juurdepääsu menetlusele, mida 
liidu avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kasutavad ehitustööde tegemiseks 
või ehitise ehitamiseks, kaupade tarnimist 
ja teenuste osutamist käsitlevate lepingute 
sõlmimiseks, ning sellega kehtestatakse 
menetlused, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele. 

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
eeskirjad, millega reguleeritakse 
kolmandatest riikidest pärit kaupade ja 
teenuste juurdepääsu menetlusele, mida 
liidu avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kasutavad ehitustööde tegemiseks 
või ehitise ehitamiseks, kaupade tarnimist 
ja teenuste osutamist käsitlevate lepingute 
sõlmimiseks, ning sellega kehtestatakse 
menetlused, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste 
juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele. Liikmesriigid või 
nende avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad võivad piirata kolmandatest 
riikidest pärit kaupade ja teenuste 
juurdepääsu oma pakkumismenetlustele 
üksnes käesolevas määruses sätestatud 
meetmetega või liidu asjaomase õiguse 
alusel. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lepingute sõlmimise suhtes, mille puhul 
kaupu või teenuseid hangitakse valitsuse 
jaoks, mitte äriliseks edasimüügiks või 
kaupade tootmiseks või teenuste äriliseks 
osutamiseks. 

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lepingute sõlmimise suhtes, mille puhul 
kaupu või teenuseid hangitakse valitsuse 
jaoks, ning selliste kontsessioonide 
andmise suhtes, mille puhul teenuseid 
osutatakse valitsuse jaoks, mitte äriliseks 
edasimüügiks või kaupade tootmiseks või 
teenuste äriliseks osutamiseks. 

Selgitus 
Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja uue ettepaneku üle võtta vastu 
direktiiv kontsessioonide kohta, peab käesoleva määruse sõnavara vastama kontsessioone 
reguleeriva õigusakti sõnavarale, sest käesolev määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka 
kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid 
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õigusakte; nende erinevus peab kajastuma ka käesolevas määruses. Kontsessioone kaupade 
tarnimiseks ei ole olemas. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „tarnija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes pakub turul kaupu; 

(a) „ettevõtja” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik või avaliku sektori asutus 
või selliste isikute ja/või asutuste rühm, 
kes pakub turul ehitustööde tegemist või 
ehitise ehitamist, kaupade tarnimist või 
teenuste osutamist; 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) „teenuse osutaja” – mis tahes füüsiline 
või juriidiline isik, kes pakub turul 
ehitustööde tegemist või ehitise ehitamist 
või teenuseid; 

(b) „pakkuja” – ettevõtja, kes on esitanud 
pakkumuse; 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d 



 

 
 PE527.185/ 21 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „hõlmatud kaubad või teenused” – 
kaubad või teenused, mis on pärit riigist, 
millega liit on sõlminud 
turulepääsukohustusi hõlmava 
rahvusvahelise lepingu riigihangete 
valdkonnas, ning mille suhtes asjaomast 
lepingut kohaldatakse. Käesoleva määruse 
I lisas on esitatud asjaomaste lepingute 
loetelu; 

(d) „hõlmatud kaubad või teenused” – 
kaubad või teenused, mis on pärit riigist, 
millega liit on sõlminud 
turulepääsukohustusi hõlmava 
rahvusvahelise lepingu riigihangete ja 
kontsessioonide valdkonnas, ning mille 
suhtes asjaomast lepingut kohaldatakse. 
Käesoleva määruse I lisas on esitatud 
asjaomaste lepingute loetelu; 

 (Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
seadusandliku teksti ulatuses (lisatakse 
viide kontsessioonidele, kui mainitakse 
riigihankeid); määruse vastuvõtmise korral 
viiakse need tehnilised muudatused sisse 
kogu tekstis.) 

Selgitus 

Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja uue ettepaneku üle võtta vastu 
direktiiv kontsessioonide kohta, peab käesoleva määruse sõnavara vastama kontsessioone 
reguleeriva õigusakti sõnavarale, sest käesolev määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka 
kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid 
õigusakte; nende erinevus peab kajastuma ka selles määruses. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (ga) „olulise vastastikkuse puudumine” – 
kehtiv seadusandlik, regulatiivne või 
halduslik meede, menetlus või tava, mille 
kolmanda riigi ametiasutused või üksikud 
hankeüksused on kehtestanud või mida 
nad rakendavad ning millega piiratakse 
juurdepääsu riigihanke- või 
kontsessiooniturgudele, eelkõige 
rahvusvaheliste standarditega võrreldes 
läbipaistvuse puudumisest ning 
diskrimineerivatest õigusnormidest ja 
haldustavadest tulenevalt, mistõttu esineb 
liidu ettevõtjate, kaupade või teenuste 
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tõsist ja korduvat diskrimineerimist. 

 Olulise vastastikkuse puudumist 
eeldatakse ka siis, kui direktiivi [...] 2014 
riigihangete kohta XI lisas ning direktiivi 
[...] (2014) (milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid) XIV 
lisas loetletud rahvusvahelise tööõiguse 
sätete rikkumine ametiasutuste poolt on 
tekitanud raskusi, mida on kogenud ja 
millest on komisjonile teatanud Euroopa 
ettevõtted kolmandates riikides hanke- ja 
kontsessioonilepinguid sõlmida püüdes. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) termin „ettevõtja” hõlmab võrdselt nii 
tarnija kui ka teenuse osutaja mõistet; 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ettevõtjat, kes on esitanud pakkumuse, 
nimetatakse „pakkujaks”; 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) „kohustuslik hinnatrahv” – avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijate 
kohustus suurendada, välja arvatud 
teatavate erandite kohaldamisel, teatavatest 
kolmandatest riikidest pärit teenuste ja/või 
kaupade lepingu sõlmimise menetluse 
käigus pakutud hinda; 

(e) „kohustuslik hinnatrahv” – avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijate 
kohustus suurendada, välja arvatud 
teatavate erandite kohaldamisel, teatavatest 
kolmandatest riikidest pärit teenuste ja/või 
kaupade lepingu sõlmimise menetluse või 
kontsessiooni andmise menetluse käigus 
pakutud hinda; 

 (Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
seadusandliku teksti ulatuses (lisatakse 
viide kontsessioonide andmise menetlusele, 
kui mainitakse lepingute sõlmimise 
menetlust – nii ainsuses kui ka mitmuses); 
muudatuse vastuvõtmise korral tuleb 
tehnilised kohandused viia sisse kogu 
tekstis.) 

Selgitus 

Pärast läbirääkimisi, mida on peetud riigihangete direktiivide ja uue ettepaneku üle võtta vastu 
direktiiv kontsessioonide kohta, peab kõnealuse määruse sõnavara vastama kontsessioone 
reguleeriva õigusakti sõnavarale, sest kõnealune määrus hõlmab nii riigihankeid kui ka 
kontsessioone (artikli 1 lõige 2). Nende kaht tüüpi lepingute suhtes kohaldatakse erinevaid 
õigusakte; nende erinevus peab kajastuma ka kõnealuses määruses. 
 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauba päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 
2913/1992 (millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik)18 artiklitega 22–
26. 

1. Kauba päritolu määratakse kindlaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 952/2013 artiklitega 59–
63, sealhulgas selle artikli 65 kohaselt 
vastuvõetavate lisasätetega. 

__________________  
18 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.  

Selgitus 

Määrus 2012/0027(COD), millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud), on 
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praegu viimistlemisel ning sellega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EÜ) nr 
450/2008 (ajakohastatud tolliseadustik) ning määrus (EÜ) nr 2913/1992. Selle üle hääletatakse 
tõenäoliselt septembris toimuval täiskogu istungjärgul ning see peaks jõustuma 1. novembriks 
2013. 
 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teenuse päritolu määratakse kindlaks seda 
osutava füüsilise või juriidilise isiku 
päritolu alusel. Teenuse osutaja 
päritoluriigiks loetakse: 

Teenuse päritolu määratakse kindlaks seda 
osutava füüsilise või juriidilise isiku 
päritolu alusel. Teenust osutava ettevõtja 
päritoluriigiks loetakse: 

Selgitus 

Kooskõlastamine Euroopa Parlamendi seisukohaga riigihangete direktiivi käsitlevatel 
läbirääkimistel. 
 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hõlmatud kaupade ja teenuste käsitamine Hõlmatud kaupade ja teenuste käsitamine 

Ehitustööde tegemist ja/või ehitise 
ehitamist, kaupade tarnimist või teenuste 
osutamist hõlmavate lepingute sõlmimisel 
käsitavad avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijad hõlmatud kaupu ja 
teenuseid võrdväärselt Euroopa Liidust 
pärit kaupade ja teenustega. 

Ehitustööde tegemist ja/või ehitise 
ehitamist, kaupade tarnimist või teenuste 
osutamist hõlmavate lepingute sõlmimisel 
või ehitiste ja teenuste kontsessioonide 
andmisel käsitavad avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad hõlmatud 
kaupu ja teenuseid võrdväärselt liidust 
pärit kaupade ja teenustega. 

Määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud 
vähim arenenud riikidest pärit kaupu või 
teenuseid käsitatakse nagu hõlmatud kaupu 
ja teenuseid. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 978/2012 IV lisas loetletud vähim 
arenenud riikidest või niisugustest 
arenguriikidest, mida määruse (EL) nr 
978/2012 VII lisa tähenduses loetakse 
haavatavateks mitmekesisuse puudumise 
tõttu ning seetõttu, et nad ei ole piisavalt 
integreerunud rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi ja 
maailmamajandusse, pärit kaupu või 
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teenuseid käsitatakse nagu hõlmatud kaupu 
ja teenuseid. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör jätta määruse reguleerimisalast välja vähim 
arenenud riigid ja riigid, mille suhtes hakatakse tõenäoliselt kohaldama säästvat arengut ja 
head valitsemistava stimuleerivat erikorda (GSP+). 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel hindab komisjon 
selliste lepingute puhul, mille hinnanguline 
maksumus käibemaksuta on vähemalt 
5 000 000 eurot, kas jätta lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 
ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, 
võttes arvesse järgmisi tingimusi. 

1. Kui komisjon algatab artiklis 8 
sätestatud välishanke uurimise, hindab ta 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate taotlusel ja pärast algatamisteate 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
selliste lepingute puhul, mille hinnanguline 
maksumus käibemaksuta on vähemalt 
5 000 000 eurot, kas jätta lepingute 
sõlmimise menetlusest kõrvale 
pakkumused, mis hõlmavad mujalt kui 
liidust pärit kaupu või teenuseid, kui 
hõlmamata kaupade või teenuste väärtus 
ületab 50 % pakkumusega hõlmatud 
kaupade või teenuste koguväärtusest, 
võttes arvesse järgmisi tingimusi. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör luua tihedama seose artiklis 6 ja artiklis 8 
sätestatud menetluse vahel. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kavatsevad taotleda pakkumuste 
kõrvalejätmist lepingute sõlmimise 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad kavatsevad taotleda pakkumuste 
kõrvalejätmist lepingute sõlmimise 
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menetlusest lõike 1 alusel, märgivad nad 
selle ära hanketeates, mille nad avaldavad 
vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 
või vastavalt direktiivi 2004/17/EÜ 
artiklile 42 või vastavalt 
kontsessioonilepingute sõlmimist käsitleva 
direktiivi artiklile 26. 

menetlusest lõike 1 alusel, märgivad nad 
selle selgelt ära direktiivi [2014/…/EL] 
riigihangete kohta ja direktiivi 
[2014/…/EL] (milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid) 
artikli 2 punktis 15 osutatud tehnilise 
kirjelduse või kirjeldava dokumendi 
sissejuhatavas osas või direktiivi 
[2014/…/EL] kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta artikli 2 punktis 13 
osutatud tehniliste ja funktsionaalsete 
nõuete sissejuhatavas osas. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad saavad lõike 1 tingimustele 
vastavad pakkumused, mis mille puhul nad 
kavatsevad taotleda kõnealusel põhjusel 
lepingute sõlmimise menetlusest 
kõrvalejätmist, teavitavad nad sellest 
komisjoni. Teavitamismenetluse käigus 
võivad avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad jätkata pakkumuste analüüsimist. 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad saavad lõike 1 tingimustele 
vastavad pakkumused, mis mille puhul nad 
kavatsevad taotleda kõnealusel põhjusel 
lepingute sõlmimise menetlusest 
kõrvalejätmist, teavitavad nad sellest 
kaheksa kalendripäeva jooksul komisjoni. 
Teavitamismenetluse käigus võivad 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad jätkata pakkumuste analüüsimist. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lepingu eseme kirjeldus; (b) lepingu või kontsessiooni eseme 
kirjeldus; 
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 ET 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (da) vajaduse korral mis tahes muu teave, 
mida komisjon vajalikuks peab. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib avaliku sektori / võrgustiku 
sektori hankijal paluda esitada lisateavet. 

välja jäetud 

Selgitus 

Artiklis 8 sätestatud uurimise tähtajad tuleks esitada samas artiklis. 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune teave esitatakse kaheksa 
tööpäeva jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
saadakse lisateabe esitamise nõue. Kui 
komisjon ei saa kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teavet, peatub lõike 3 kohane 
ajavahemik seniks, kuni komisjon on 
saanud nõutud teabe. 

Kõnealune teave esitatakse kaheksa 
kalendripäeva jooksul alates esimesest 
kalendripäevast, mis järgneb kuupäevale, 
mil saadakse lisateabe esitamise nõue. Kui 
komisjon ei saa kõnealuse ajavahemiku 
jooksul teavet, peatub lõike 3 kohane 
ajavahemik seniks, kuni komisjon on 
saanud nõutud teabe. 

Selgitus 

Raportöör soovib tagada, et kogu ettepanekus kasutatakse järjepidevalt terminit 
„kalendripäevad”, selle asemel et kasutada läbisegi termineid „päevad”, kalendripäevad” ja 
„tööpäevad”. 
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 ET 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 1 osutatud lepingute puhul 
võtab komisjon vastu rakendusakti 
kavatsetava kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta kahe kuu jooksul alates esimesest 
tööpäevast, mis järgneb kuupäevale, mil 
ta saab kõnealuse teate. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Põhjendatud juhtudel 
saab seda ajavahemikku üks kord 
pikendada kuni kahe kuu võrra, eriti kui 
teates või sellele lisatud dokumentides 
toodud teave on ebatäielik, ebatäpne või 
kui teatatud andmed muutuvad oluliselt. 
Kui kõnealuse kahekuulise ajavahemiku 
või pikendatud ajavahemiku lõpus ei ole 
komisjon võtnud vastu otsust, millega 
kiidetakse kõrvalejätmine heaks või 
lükatakse see tagasi, on komisjon 
kõrvalejätmise tagasi lükanud. 

3. Kui komisjon on arvamusel, et 
kavandatava kõrvalejätmisega hõlmatud 
kaupade ja/või teenuste puhul esineb 
artikli 2 lõike 1 punktis g a määratletud 
olulise vastastikkuse puudumine, võtab ta 
vastu rakendusakti uurimise all olevate 
pakkumuste kõrvalejätmise heakskiitmise 
kohta kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Nimetatud 
rakendusakt võetakse vastu ühe kuu 
jooksul alates esimesest kalendripäevast, 
mis järgneb lõikes 1 osutatud taotluse 
esitamisele. Põhjendatud juhtudel saab 
seda ajavahemikku üks kord pikendada 
kuni ühe kuu võrra, eriti kui teates või 
sellele lisatud dokumentides toodud teave 
on ebatäielik, ebatäpne või kui teatatud 
andmed muutuvad oluliselt. Kui kõnealuse 
ühekuulise ajavahemiku või pikendatud 
ajavahemiku lõpus ei ole komisjon võtnud 
vastu otsust, millega kiidetakse 
kõrvalejätmine heaks või lükatakse see 
tagasi, on komisjon kõrvalejätmise tagasi 
lükanud. 

 Kõrvalejätmine on meede, mida 
kohaldatakse ajutiselt kuni artiklis 8 
sätestatud välishanke uurimise 
lõpuleviimiseni, artiklis 9 sätestatud 
konsulteerimismenetluse järelduste 
tegemiseni ning vajaduse korral mis tahes 
niisuguste artiklis 10 sätestatud meetmete 
võtmiseni, millega piiratakse hõlmamata 
kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu 
riigihanketurule. 
 

Selgitus 

Raportöör soovib tagada, et kogu ettepanekus kasutatakse järjepidevalt terminit 
„kalendripäevad”, selle asemel et kasutada läbisegi termineid „päevad”, kalendripäevad” ja 
„tööpäevad”. Peale selle soovib raportöör kiirema kaitse tagamiseks lühendada kogu 
ettepanekus menetluste pikkust. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tulemuseks on liidu 
ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine. 

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid või kontsessioonide 
andmise meetmeid, mille tulemuseks on 
liidu ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
avatuse osas olulise vastastikkuse 
puudumine, eriti siis, kui nimetatud 
piiravad meetmed kahjustavad liidu 
tööstuspoliitikat. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punkti b kohaldamisel eeldatakse 
vastastikuse avamise olulist erinemist, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb liidu 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist. 

välja jäetud 

Selgitus 

See lõik asendatakse uue artikli 2 lõike 2 punktiga e a (uus). 
 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Vastastikuse avamise olulise erinemise 
hindamisel uurib komisjon järgmist: 

välja jäetud 

(a) mil määral tagatakse asjaomase riigi 
riigihankealaste õigusaktidega 
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 ET 

läbipaistvus kooskõlas rahvusvaheliste 
riigihankevaldkonna standarditega ning 
välistatakse liidu kaupade, teenuste ja 
ettevõtjate diskrimineerimine; 

(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad 
kasutusele tavad, millega 
diskrimineeritakse liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid, või jätkavad selliste tavade 
kohaldamist. 

 

Selgitus 

See lõige asendatakse uue artikli 2 lõike 2 punktiga e a (uus). 
 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Lõike 1 kohaselt pakkumused kõrvale 
jätnud avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad märgivad selle ära lepingu 
sõlmimise teates, mille nad avaldavad 
vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklile 42 või 
kontsessioonilepingute sõlmimist käsitleva 
direktiivi artiklile 27. Komisjon võtab 
vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse lepingu sõlmimise teate 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõla tagamiseks artiklis 6 sätestatud uue menetlusega. 
 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Lõiget 1 ei kohaldata, kui komisjon on 8. Lõiget 1 ei pruugita kohaldada, kui 
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 ET 

vastu võtnud rakendusakti, milles 
käsitletakse liiduga olulisi läbirääkimisi 
pidavast riigist pärit kaupade ja teenuste 
ajutist juurdepääsu, nagu on sätestatud 
artikli 9 lõikes 4. 

komisjon on vastu võtnud rakendusakti, 
milles käsitletakse liiduga läbirääkimisi 
pidavast riigist pärit kaupade ja teenuste 
ajutist juurdepääsu, nagu on sätestatud 
artikli 9 lõikes 4. Komisjon põhjendab 
nõuetekohaselt oma vastavat otsust 
taotluse esitanud võrgustiku sektori 
hankijale. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse. 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse. Liikmesriigid 
võtavad asjakohaseid meetmeid, et tagada, 
et riigihankelepingute täitmisel täidavad 
ettevõtjad neid keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööõiguse valdkonnas kohaldatavaid 
kohustusi, mis on kehtestatud liidu või 
siseriiklike õigusaktidega, 
kollektiivlepingutega või direktiivi [...] 
2013 riigihangete kohta XI lisas loetletud 
rahvusvaheliste keskkonna-, sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 2 



 

 
 PE527.185/ 32 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Avaliku sektori / võrgustiku sektori hankija 
võib jätta mis tahes teabe avalikustamata, 
kui see takistaks õigusaktide rakendamist 
või oleks muul viisil vastuolus avalike 
huvidega või kahjustaks teatavate avalik-
õiguslike või eraõiguslike ettevõtjate 
õigustatud ärihuve või võiks kahjustada 
ausat konkurentsi nende vahel. 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija on teatanud oma kavatsusest 
aktsepteerida põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumust, on teistel pakkujatel 
võimalus esitada mõistliku aja jooksul 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijale asjakohast teavet, et avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankija oleks 
aktsepteerimisotsuse langetamisel 
täielikult teadlik kõikidest teguritest, mis 
võivad mõjutada põhjendamatult madala 
hinna või kulude olemuse hindamist. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komisjon leiab, et see on liidu 
huvides, võib ta igal ajal kas enda algatusel 
või huvitatud poolte või liikmesriigi 
taotlusel algatada väidetavate piiravate 
hankemeetmete kindlakstegemiseks 
välishanke uurimise. 

Komisjon võib igal ajal kas enda algatusel 
või huvitatud poolte, avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankija või liikmesriigi 
taotlusel algatada väidetavate piiravate 
hankemeetmete kindlakstegemiseks 
välishanke uurimise. Välishanke uurimise 
algatamise otsuse tegemisel võtab 
komisjon arvesse avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijate või 
liikmesriikide esitatud taotluste arvu. Kui 
komisjon keeldub uurimise algatamisest, 
esitab ta nõuetekohaselt oma otsuse 
põhjused taotluse esitanud liikmesriigile, 
huvitatud poolele või võrgustiku sektori 
hankijale. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelkõige võtab komisjon arvesse, kas 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 

välja jäetud 
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 ET 

kohaselt on heaks kiidetud mitu 
kavatsetavat kõrvalejätmist. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud uurimine viiakse läbi 
artiklis 6 osutatud kriteeriumide alusel. 

2. Lõikes 1 osutatud uurimine viiakse läbi 
artikli 2 lõike 1 punktis ga esitatud 
kriteeriumide alusel. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon koostab hinnangu kolmanda 
riigi piiravate hankemeetmete jätkuva 
kohaldamise kohta huvitatud poolte ja 
liikmeriikide esitatud teabe ja/või 
komisjoni korraldatud uurimise käigus 
ilmnenud faktide alusel ning see viiakse 
lõpule üheksa kuu jooksul alates uurimise 
alustamisest. Põhjendatud juhtudel võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada kolme 
kuu võrra. 

3. Komisjon koostab hinnangu kolmanda 
riigi piiravate hankemeetmete jätkuva 
kohaldamise kohta huvitatud poolte ja 
liikmeriikide esitatud teabe ja/või 
komisjoni korraldatud uurimise käigus 
ilmnenud faktide või oma kolmandates 
riikides esinevaid kaubandustõkkeid 
käsitlevate korrapäraste aruannete alusel 
ning see viiakse lõpule kolme kuu jooksul 
alates uurimise alustamisest. Põhjendatud 
juhtudel võib kõnealust ajavahemikku 
pikendada ühe kuu võrra. 

 Komisjoni hinnangus võetakse arvesse 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijate esitatud taotlusi uurimiste 
läbiviimiseks artikli 6 lõike 1 alusel pärast 
käesolevas artiklis sätestatud menetluse 
algatamist. 

Selgitus 

Raportöör soovib kiirema kaitse tagamiseks lühendada kogu ettepanekus menetluste pikkust. 
 

Muudatusettepanek  62 



 

 
 PE527.185/ 34 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui pärast konsultatsioonide alustamist 
võtab asjaomane riik rahuldavalt 
heastavaid/korrigeerivaid meetmeid, kuid 
ei võta uusi turulepääsukohustusi, võib 
komisjon konsulteerimise peatada või 
lõpetada. 

Kui pärast konsultatsioonide alustamist 
võtab asjaomane riik rahuldavalt 
heastavaid/korrigeerivaid meetmeid, kuid 
ei võta uusi turulepääsukohustusi, võib 
komisjon konsulteerimise peatada või 
lõpetada või kutsuda asjaomast riiki üles 
alustama läbirääkimisi artikli 9 lõike 4 
alusel. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui kolmas riik tühistab või peatab 
heastavate/korrigeerivate meetmete 
võtmise või rakendab neid valesti, võib 
komisjon: 

Kui kolmas riik tühistab või peatab 
heastavate/korrigeerivate meetmete 
võtmise või rakendab neid valesti, toimib 
komisjon artikli 10 kohaselt, et võtta vastu 
rakendusakte kolmandast riigist pärit 
kaupade ja teenuste juurdepääsu 
piiramiseks. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör hoida ära lõputut konsulteerimismenetlust. 
 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) jätkata või alustada uuesti 
konsulteerimist asjaomase kolmanda 
riigiga ja/või 

välja jäetud 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör hoida ära lõputut konsulteerimismenetlust. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3 – punkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) toimida artikli 10 kohaselt, et võtta 
vastu rakendusakte kolmandast riigist 
pärit kaupade ja teenuste juurdepääsu 
piiramiseks. 

välja jäetud 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör hoida ära lõputut konsulteerimismenetlust. 
 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui pärast konsultatsiooni alustamist 
ilmneb, et piiravate hanketavade 
kasutamise lõpetamiseks on kõige sobivam 
viis rahvusvahelise lepingu sõlmimine, 
peetakse läbirääkimisi kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 207 ja 
218. Kui teatav riik on pidanud Euroopa 
Liiduga olulisi turulepääsu käsitlevaid 
läbirääkimisi riigihankevaldkonnas, võib 
komisjon võtta vastu rakendusakti, millega 
nähakse ette, et kõnealusest riigist pärit 
kaupu ja teenuseid ei saa lepingute 
sõlmimise menetlusest artikli 6 kohaselt 
kõrvale jätta. 

4. Kui pärast konsultatsiooni alustamist 
ilmneb, et piiravate hanketavade 
kasutamise lõpetamiseks on kõige sobivam 
viis rahvusvahelise lepingu sõlmimine, 
peetakse läbirääkimisi kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 207 ja 
218. Kui teatav riik on pidanud Euroopa 
Liiduga turulepääsu käsitlevaid 
läbirääkimisi riigihankevaldkonnas, võib 
komisjon võtta vastu rakendusakti, millega 
nähakse ette, et kõnealusest riigist pärit 
kaupu ja teenuseid ei saa lepingute 
sõlmimise menetlusest artikli 6 kohaselt 
kõrvale jätta. Komisjon põhjendab 
nõuetekohaselt oma vastavat otsust 
taotluse esitanud liikmesriigile, huvitatud 
poolele või võrgustiku sektori hankijale. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib konsultatsioonide 
korraldamise lõpetada, kui asjaomane riik 
võtab liiduga kokkulepitud rahvusvahelisi 
kohustusi ühes järgmises raamistikus: 

Komisjon võib konsultatsioonide 
korraldamise lõpetada, kui asjaomane riik 
on võtnud liiduga või rahvusvahelisel 
tasandil järgmised meetmed: 

 
 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a) Euroopa Liiduga mis tahes järgmistes 
raamistikes rahvusvaheliste kohustuste 
kokkuleppimine: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a iii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) WTO riigihankelepinguga või liiduga 
kõnealuse raamistiku raames sõlmitud 
kahepoolse lepinguga võetud 
turulepääsukohustuste laiendamine. 

(iii) WTO riigihankelepinguga või liiduga 
kõnealuse raamistiku raames sõlmitud 
kahepoolse lepinguga võetud 
turulepääsukohustuste laiendamine ning 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b) korrigeerivate meetmete vastuvõtmine 
asjaomase riigi poolt. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui kolmanda riigiga peetavad 
konsultatsioonid ei anna rahuldavaid 
tulemusi 15 kuu jooksul alates päevast, mil 
hakati konsulteerima kõnealuse kolmanda 
riigiga, lõpetab komisjon konsulteerimise 
ja kaalub tegutsemist artikli 10 alusel, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
piiratakse kolmandast riigist pärit kaupade 
ja teenuste juurdepääsu. 

6. Kui kolmanda riigiga peetavad 
konsultatsioonid ei anna rahuldavaid 
tulemusi 12 kuu jooksul alates 
kalendripäevast, mil hakati konsulteerima 
kõnealuse kolmanda riigiga, lõpetab 
komisjon konsulteerimise ja kaalub 
tegutsemist artikli 10 alusel, et võtta vastu 
rakendusakte, millega piiratakse 
kolmandast riigist pärit kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. 

Selgitus 

Raportöör soovib kiirema kaitse tagamiseks lühendada kogu ettepanekus menetluste pikkust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgmist leitakse, et kolmanda riigi võetud 
või jätkuvalt kohaldatavate piiravate 
meetmete tulemuseks on liidu ja 
asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine, 
nagu on osutatud artiklis 6, võib komisjon 
vastu võtta rakendusakte, millega ajutiselt 
piiratakse kolmandast riigist pärit 
hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. 

1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgmist leitakse, et liidu ja kolmanda riigi 
turgude avamise osas esineb olulise 
vastastikkuse puudumine, nagu on 
osutatud artikli 2 lõike 1 punktis g a, võib 
komisjon vastu võtta rakendusakte, millega 
ajutiselt piiratakse kolmandast riigist pärit 
hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu kuni viieaastaseks 
ajavahemikuks, mida võib pikendada veel 
viieks aastaks. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör piirata teatavate kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist viie aastaga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõike 1 kohaselt võetavad meetmed võivad 
eelkõige piirduda järgmisega: 

Komisjon ei kiida kavandatavat 
kõrvalejätmist heaks, kui see oleks 
vastuolus turulepääsu kohustustega, mille 
liit on endale võtnud rahvusvaheliste 
lepingutega. Lõike 1 kohaselt võetavad 
meetmed võivad eelkõige piirduda 
järgmisega: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 alusel 
võetud meetmeid ei ole vahepeal peatatud 
või tühistatud, lõppeb nende kehtivus viie 
aasta möödumisel nende jõustumisest. 

Selgitus 
Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör piirata teatavate kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist viie aastaga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad võivad otsustada jätta 
hankemenetluse suhtes artikli 10 kohased 
meetmed kohaldamata, kui 

1. Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad võivad taotleda, et komisjon 
jätaks hankemenetluse suhtes artikli 10 
kohased meetmed kohaldamata, kui 

Selgitus 

See muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Kui pärast 15 kalendripäeva ei ole 
komisjon võtnud vastu otsust kõnealuse 
taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise 
kohta, loetakse taotlus komisjoni poolt 
tagasilükatuks. Erandlikel asjaoludel võib 
kõnealust tähtaega pikendada kuni viie 
kalendripäeva võrra.  

Selgitus 

See muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb kohaldada käesoleva 
määruse artikli 10 kohaselt vastu võetud 
või artikli 11 kohaselt ennistatud 
meetmeid, märgib ta oma kavatsuse ära 
hanketeates, mille ta avaldab vastavalt 
direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 või 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklile 42. Ta 
teavitab komisjoni hiljemalt kümne 
kalendripäeva jooksul alates hanketeate 
avaldamisest. 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb kohaldada käesoleva 
määruse artikli 10 kohaselt vastu võetud 
või artikli 11 kohaselt ennistatud 
meetmeid, märgib ta oma kavatsuse ära 
hanketeates, mille ta avaldab vastavalt 
direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 35 või 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklile 42. 

Selgitus 

See muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune teade saadetakse 
elektrooniliste vahendite abil, kasutades 
standardvormi. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
hanketeadete ja teadete standardvormid 
kooskõlas artikli 17 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusega. 

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse hanketeadete 
standardvormid kooskõlas artikli 17 lõikes 
3 osutatud nõuandemenetlusega. 

Selgitus 

See muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teade sisaldab järgmisi andmeid: välja jäetud 

(a) avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija nimi ja kontaktandmed; 

 

(b) lepingu eseme kirjeldus;  

(c) teave vastuvõetavate ettevõtjate, 
kaupade ja/või teenuste päritolu kohta; 

 

(d) põhjused, miks piiravaid meetmeid ei 
kohaldata, ning selle erandi kasutamise 
üksikasjalik põhjendus; 

 

(e) vajaduse korral mis tahes muu teave, 
mida avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija vajalikuks peab. 

 

Selgitus 

See muudatus on vajalik artikli 6 ja artikli 8 vahelise tihedama seose ning nendes tehtud 
vastavate muudatuste tõttu. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 14 kohased delegeeritud volitused 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 14 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel kalendripäeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

Selgitus 

Raportöör soovib tagada, et kogu ettepanekus kasutatakse järjepidevalt terminit 
„kalendripäevad”, selle asemel et kasutada läbisegi termineid „päevad”, kalendripäevad” ja 
„tööpäevad”. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16a 

 Kolmandates riikides liidu poolt 
rahastatavate programmidega seotud 
hanketingimused 

 Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 
rahastatavate riigihangete puhul tagab 
komisjon, et kehtestatud on siduv 
õigusraamistik, mille eesmärk on 
reguleerida riigihankelepingute sõlmimist 
ja täitmist. Sellega seoses võtab liit vastu 
ühtsed eeskirjad, mille eesmärk on tagada 
liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate 
vahel õiglased konkurentsitingimused. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon, nõukogu, Euroopa 
Parlament, liikmesriigid ja nende 
ametnikud ei avalda teabe andja eriloata 
käesoleva määruse alusel saadud mis 
tahes konfidentsiaalset teavet. 

välja jäetud 

Selgitus 

See lõige asendatakse artikli 18 uue lõikega 4a (uus). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Kui teabe andja ei ole selleks eriluba 
andnud, ei avaldata mingil juhul teavet, 
mis on käesoleva määruse alusel saadud 
ja mille teabe andja on kuulutanud 
konfidentsiaalseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. jaanuariks 2017 ja vähemalt iga kolme 
aasta järel alates käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
ning selle kohta, millist edu on käesoleva 
määruse raames saavutatud 
rahvusvahelistel läbirääkimistel seoses ELi 
ettevõtjate juurdepääsuga 
riigihankelepingute sõlmimise menetlusele 
kolmandates riikides. Selleks esitavad 

Vähemalt iga kolme aasta järel alates 
käesoleva määruse jõustumisest esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta ning selle kohta, millist 
edu on käesoleva määruse raames 
saavutatud rahvusvahelistel läbirääkimistel 
seoses ELi ettevõtjate juurdepääsuga 
riigihankelepingute sõlmimise menetlusele 
kolmandates riikides. Selleks esitavad 
liikmesriigid taotluse korral komisjonile 
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 ET 

liikmesriigid taotluse korral komisjonile 
asjakohast teavet. 

asjakohast teavet. Kui komisjon esitab 
oma teise aruande, esitab ta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ka 
seadusandliku ettepaneku määruse 
muutmise kohta või põhjendused, miks 
tema arvates muudatusi ei ole vaja. Kui 
komisjon neid kohustusi ei täida, 
lõpetatakse määruse kohaldamine teise 
aasta lõpus pärast teise aruande esitamist. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga soovib raportöör lisada läbivaatamisklausli. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59 
tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva 
määruse jõustumisest. 

Komisjon hindab, kas alles tuleb jätta 
direktiivi 2004/17/EÜ artiklid 58 ja 59. 
Vastavalt selle hindamise järeldustele 
esitab komisjon seadusandliku 
ettepaneku, millega tunnistatakse need 
artiklid kehtetuks alates käesoleva määruse 
jõustumisest. 
 

Selgitus 

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome 
of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should 
not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an 
assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken 
depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not 
seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on 
the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a 
legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not 
on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. 
Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 
and 59 should be made via a legislative proposal. 
 


