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Daniel Caspary 

Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

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 ning 

ehitustöid ja teenuste kontsessioone 

antakse valitsuse jaoks mitte äriliseks 

edasimüügiks või kaupade tootmiseks või 

teenuste äriliseks osutamiseks. 
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 –  

 

 Tagasilükkamisettepanek 

  Euroopa Parlament lükkab komisjoni 

ettepaneku tagasi. 

Or. en 
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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 hanketurgude avamisele 

rahvusvahelisele konkurentsile või turgude 

avamisele suuremal määral, kui nad on 

seda juba teinud, kuna nad peavad 

riigihankeid oma elanikkonna 

arenguvajaduste edendamiseks, eriti 

maapiirkondades. Selle tagajärjel 

kohaldatakse liidu ettevõtjate suhtes 

paljude kaubanduspartnerite turgudel 

piiravaid hanketavasid.  
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Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Et parandada ELi ettevõtjate 

juurdepääsu teatavate kolmandate riikide 

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.  

välja jäetud 

Or. en 
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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. 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 ning esitades muu hulgas teabe 

asjaomaste keskkonna-, töö- ja 

palgatingimuste kohta, et vältida 

sotsiaalset või keskkonnaalast dumpingut. 

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. 

Or. en 


