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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 õigusvastase piirava 

hanketava või kohaldab sellist tava 

jätkuvalt, peaks ta saama algatada 

uurimise. Kui õigusvastase piirava 

hanketava kohaldamine kolmandas riigis 

leiab kinnitust, peaks komisjon kutsuma 

asjaomase riigi konsultatsioonile 

eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 

ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 

riigis. 
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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) Kui tuvastatakse sotsiaalse või 

keskkonnaalase dumpingu juhtum, võivad 

sellised meetmed hõlmata teatava 

kolmandast riigist pärit ettevõtja kaupade 

ja teenuste kohustuslikku kõrvalejätmist 

Euroopa Liidu riigihankemenetlustest või 

asjaomasest ettevõtjast 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. 

Or. en 
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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 ning esitab muu 

hulgas teabe asjaomaste keskkonna-, töö- 

ja palgatingimuste kohta, et vältida 

sotsiaalset või keskkonnaalast dumpingut. 

 Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 

meetmeid, et tagada, et ettevõtjad järgiksid 

riigihankelepingute täitmisel neid 

keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse 

valdkonnas kohaldatavaid kohustusi, mis 

on kehtestatud liidu või siseriiklike 

õigusaktidega, kollektiivlepingutega või 

direktiivi .../2014/EL (riigihangete kohta) 

XI lisas loetletud rahvusvaheliste 

keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse 



 

AM\1014837ET.doc  PE527.185v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

normidega. 

Or. en 



 

AM\1014837ET.doc  PE527.185v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.1.2014 A7-0454/101 

Muudatusettepanek  101 

Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kohustuslik hinnatrahv, mida 

kohaldatakse pakkumuse selle osa suhtes, 

mille moodustavad piiravaid hanketavasid 

järgivast riigist pärit hõlmamata kaubad 

või teenused. 

(b) kinnitust leidnud keskkonnaalase või 

sotsiaalse dumpingu kasutamise 

juhtumite korral määratav kohustuslik 

hinnatrahv, mida kohaldatakse pakkumuse 

selle osa suhtes, mille moodustavad 

hõlmamata kaubad või teenused, või 

asjaomase pakkuja suhtes. 

Or. en 
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Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) teave pakkumuses esitatud 

keskkonnaalaste, töö- ja palgatingimuste 

kohta, et vältida sotsiaalset või 

keskkonnaalast dumpingut; 

Or. en 

 

 


