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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

(WTO) mitmepoolse läbivaadatud 

riigihankelepinguga nähakse liidu 

ettevõtetele ette ainult piiratud juurdepääs 

kolmandate riikide riigihanketurgudele 

ning see leping kehtib ainult vähestele 

WTO liikmetele, kes on riigihankelepingu 

osalised. Liit ratifitseeris läbivaadatud 

riigihankelepingu 2013. aasta detsembris. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiivis 2004/17/EÜ, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused,10 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta11 käsitletakse liidu 
riigihankepoliitika välismõõdet ainult 
üksikutes sätetes, eelkõige direktiivi 
2004/17/EÜ artiklites 58 ja 59. Kõnealuste 
sätete reguleerimisala on siiski piiratud 
ning suuniste puudumise tõttu avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad neid 
eriti ei kohalda. 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiivis 2004/17/EÜ, 
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused,10 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta11 käsitletakse liidu 
riigihankepoliitika välismõõdet ainult 
üksikutes sätetes, eelkõige direktiivi 
2004/17/EÜ artiklites 58 ja 59. Kõnealuste 
sätete reguleerimisala oli siiski piiratud 
ning suuniste puudumise tõttu avaliku 
sektori / võrgustiku sektori hankijad neid 
eriti ei kohaldanud, mistõttu tuleks need 

sätted asendada kokkuvõtlikumate ja 

kohaldatavamate sätetega. 

__________________ __________________ 
10 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. 10 OJ L 134, 30.4.2004, lk 1. 
11 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. 11 OJ L 134, 30.4.2004, lk 114. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Kolmandatest riikidest pärit 

pakkujate turulepääsu liidu 

riigihanketurgudele tuleks reguleerida 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiividega 2014/.../EL
12

, 

2014/.../EL
13

 ja 2014/.../EL
14

. 

 __________________ 

 12 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2014/.../EL riigihangete kohta 

(ELT L ...). 

 13 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2014/.../EL, milles käsitletakse 

vee-, energeetika-, transpordi- ja 

postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 

hankeid (ELT L ...). 

 14 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2014/.../EL 

kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 

(ELT L ...). 
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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) Juhul kui komisjon algatab 

välishanke uurimise, et kindlaks teha, kas 

esineb olulise vastastikkuse puudumist 

seoses juurdepääsuga kolmandate riikide 

riigihanketurgudele, peaks komisjon 
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. 

__________________ __________________ 
13 ELT L ... 13 ELT L ... 
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