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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, kes 
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, teavitama 

sellest ettevõtjaid sissejuhatavas osas 

tehnilises kirjelduses või kirjeldavas 

dokumendis, millele on osutatud direktiivi 

[2014/.../EL riigihangete kohta] artikli 2 

lõigu 1 punktis 15 ja direktiivi 

[2014/.../EL, milles käsitletakse vee-, 

energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 

sektoris tegutsevate üksuste hankeid] 

artikli 2 punktis 15, või sissejuhatavas 

osas tehnilistes ja funktsionaalsetes 

nõuetes, millele on osutatud direktiivi 

[2014/.../EL kontsessioonilepingute 

sõlmimise kohta] artikli 3 punktis 13. 
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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 
välishanke uurimise kolmandate riikide 
väidetavalt jätkuvalt kohaldatavate 
piiravate hanketavade kohta. 
Välisuurimise menetluse algatamise 

otsuse tegemisel peaks komisjon võtma 

arvesse avaliku sektori / võrgustiku 

sektori hankijate või liikmesriikide 

esitatud taotluste arvu. 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. 

_____________ _______________ 
14 EÜT L 349, 31.12.1994. 14 EÜT L 349, 31.12.1994. 
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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. 

7. Kui pakkumused on lõike 3 kohaselt 

kõrvale jäetud, märgivad avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijad selle koos 

kõrvalejätmise põhjustega 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. 
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