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LÜHISELGITUS 

Riigihangetel on oluline mõju Euroopa Liidu üldistele majandustulemustele. Riigiasutused 

kulutavad ligikaudu 18 % SKPst asjadele, ehitustöödele ja teenustele. Ostude mahtu 

arvestades võib riigihangetel olla tööhõivet ja majanduskasvu soodustava ühtse turu 

saavutamisel oluline osa. 

 

Strateegias „Euroopa 2020” on määrav osa riigihangetel, mis on üheks turupõhiseks 

vahendiks, mida tuleks kasutada järgmiste eesmärkide saavutamiseks: parandada 

ärikeskkonda ja innovatsiooni toetavaid tingimusi ettevõtjate jaoks ning soodustada 

keskkonnahoidlike riigihangete senisest ulatuslikumat rakendamist, toetades üleminekut 

ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega majandusele. Strateegias „Euroopa 2020” rõhutatakse 

ka, et riigihankepoliitika peab tagama avaliku sektori vahendite kõige tõhusama kasutuse ja 

hanketurud peavad olema avatud kogu ELi piires. 

 

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle ajakohastada riigihangetega 

seotud direktiive. Seadusandliku ettepaneku tulemusel peaks kehtestatama lihtsamad ja 

paindlikumad riigihankemenetlused hankijate jaoks ning tagatama lihtsam juurdepääs 

ettevõtjatele, eelkõige VKEdele. Õigusaktide läbivaatamisel tuleb leida tasakaal eeskirjade 

lihtsustamise ning innovatsiooni ja jätkusuutlikkusega seotud pakkumuste hindamise 

kriteeriumidel põhinevate kindlate ja tõhusate menetluste vahel, tagades samal ajal 

elektroonilise riigihankelepingute laiema sõlmimise.  

Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete kriteeriumide alusel, millega tagatakse läbipaistvuse, 

mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. Sellised kriteeriumid 

peaksid tagama, et pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 

avaliku sektori hankijad nõuavad oma vajadustega optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 

ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui lepingu sõlmimise otsused hõlmavad 

tootmisprotsessiga seotud tegureid.  

Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et avaliku sektori hankijad peaksid pakkumuste 

hindamise kriteeriumina kasutama „majanduslikult soodsaimat ja jätkusuutlikemat 

pakkumust” (MEAST) ning loobuma alternatiivsest „madalaimate kulude” kriteeriumist. 

Arvestades, et majanduslikult soodsaimas ja jätkusuutlikemas pakkumuses võetakse hinda 

samuti arvesse, on avaliku sektori hankijatel võimalik teha oma konkreetsetele vajadustele 

vastavalt kõige sobivam valik, võttes ühtlasi arvesse kulusid, strateegilisi sotsiaalseid 

eesmärke, innovatiivseid lahendusi ning sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kriteeriume. 

Riigihankeid tuleks kasutada innovatsiooni toetamise vahendina. Säästva arengu eesmärkide 

saavutamiseks tuleb avaliku sektori hankijaid julgustada ostma innovaatilisi tooteid ja 

teenuseid. Eriti transpordi valdkonnas on vajalikud uued innovaatilised lahendused ja ideed 

ning riigihankeid tuleks kasutada mehhanismina selliste vajaduste rahuldamiseks. 

 

Olelusringi hindamise kriteeriume tuleks uuendada ning arvestada tuleb kogu tootmisprotsessi 

sotsiaalset ja keskkonnamõju. Avaliku sektori hankijatel peaksid olema täiendavad 

võimalused nõuete kehtestamiseks tootmisprotsessile, mitte ainult konkreetsele tootele. See 

toob kaasa jätkusuutlikuma hankeprotsessi, sh transpordisektoris. 
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Kui hangete kavandatud kasutajateks on inimesed, peavad kõnealused tehnilised kirjeldused 

olema koostatud nii, et neis võetakse arvesse puuetega inimeste ligipääsu või kõigile 

kasutajatele sobivuse nõuet. See on eriti vajalik ühistranspordi ja turismi valdkonnas. 

Allhankeid puudutavaid sätteid tuleb tugevdada. Pakkujalt tuleb nõuda, et ta näitaks oma 

pakkumuses ära selle osa riigihankest, mille ta kavatseb anda kolmandast isikust alltöövõtjale, 

ning mis tahes kavandatavate alltöövõtjate nimed. Lisaks peab olema võimalik muuta 

põhitöövõtjat ja kõiki vahepealseid alltöövõtjaid õigusnormide rikkumise korral vastutavaks. 

Vaja on kogu töövõtuahelat hõlmavat kontrollisüsteemi. 

Arvamuse koostaja on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid eeltoodud küsimuste 

lahendamiseks. Mõnel juhul on peetud vajalikuks mõningate komisjoni esitatud sätete 

väljajätmist, kuna arvamuse koostaja arvates on teatavaid küsimusi võimalik tulemuslikumalt 

lahendada siseriiklike õigusaktidega, võttes arvesse sektoripõhiseid ja piirkondlikke 

eripärasid, kooskõlas subsidiaarsuse ja parema õigusloome põhimõtetega. 

Lõpetuseks rõhutab arvamuse koostaja vajadust tagada riigihankedirektiivide õiguskindlus ja 

järjepidevus liidu olemasolevate õigusaktidega transpordi ja postiteenuste valdkonnas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 53 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 

liikmesriikides ja kogu liidus on vaja teha 

tõhusat koostööd. Jälgimiseks, 

rakendamiseks, järelevalveks ja tehniliseks 

abiks määratud asutused peaksid vahetama 

teavet ja tegema koostööd; samuti peaks 

iga liikmesriigi määratud ametiasutus 

toimima eelistatud kontaktpunktina 

suhtluses komisjoni talitustega andmete 

kogumise, teabevahetuse ja liidu 

riigihankeõiguse rakendamise jälgimise 

eesmärgil. 

(53) Järjepideva nõustamise tagamiseks 

liikmesriikides ja kogu liidus on vaja 

tõhusat koostööd ja läbipaistvust. 

Jälgimiseks, rakendamiseks, järelevalveks 

ja tehniliseks abiks määratud asutused 

peaksid vahetama teavet ja tegema 

koostööd; samuti peaks iga liikmesriigi 

määratud ametiasutus toimima eelistatud 

kontaktpunktina suhtluses komisjoni 

talitustega andmete kogumise, 

teabevahetuse ja liidu riigihankeõiguse 

rakendamise jälgimise eesmärgil. 

 

Muudatusettepanek  2 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 

olemasolu või teenuste osutamise 

järjestikused ja/või omavahel seotud 

etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 

ja hooldus, alates tooraine hankimisest 

või ressursside loomisest kuni 

kõrvaldamise ja lõpetamiseni; 

(22) „olelusring” – riigihangetega seotud 

kõikide kulude, sh hooldus- ja 

ressursitõhususe (sh energia) kulud, 

kasutamisjärgse ümbertöötlemise kulud ja 

sotsiaalse mõju kulud, rahalise väärtuse 

määramine alati, kui võimalik, juhul kui 

need kulud on seotud lepingu täitmisega. 

olelusringi rahalise väärtuse näitamisel 

võib hõlmata ka elektrooniliste vahendite 

tõhusa disaini, projekteerimise ja 

kasutamise; riigihangete tähenduses 

kestab olelusring hanke hetkest 

ehitustööde, asjade või teenuste kasutusaja 

lõpuni ning see on tähtis ja lahutamatu 

osa majanduslikult soodsaima pakkumuse 

arvutamisel; 

Selgitus 

Kui avaliku sektori hankijad peavad maksumaksja huvides tagama, et kulutustele vastav tulu 

on olenemata riigihanke käigus valitud lahendusest kindlustatud ja et see ei lähe pikas 

perspektiivis tervikuna ühiskonnale ega keskkonnale rohkem maksma, siis saab seda vastutust 

mõistlikult kasutada ainult alates ostuhetkest. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Valitud sidevahendid peavad olema 

üldiselt kättesaadavad ega tohi seega 

piirata ettevõtjate juurdepääsu 

hankemenetlusele. 

Valitud sidevahendid peavad olema 

üldiselt kättesaadavad ning 

juurdepääsetavad ka puuetega inimestele 
ega tohi seega piirata ettevõtjate 

juurdepääsu hankemenetlusele.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 7 – lõigud 1 ja 1 a (uued) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt kaks 

aastat pärast artikli 92 lõikes 1 sätestatud 

tähtaega korraldatakse kõik käesoleva 

direktiivi kohased hankemenetlused 

käesoleva artikli nõuete kohaselt 

elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 

seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 

elektroonilise esitamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuariks 

2017 korraldatakse vähemalt 70% 

käesoleva direktiivi kohastest 

hankemenetlustest käesoleva artikli nõuete 

kohaselt elektrooniliste sidevahendite abil, 

eelkõige seoses pakkumuste ja 

osalemistaotluste elektroonilise 

esitamisega. 

 Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuariks 

2020 korraldatakse kõik käesoleva 

direktiivi kohased hankemenetlused 

käesoleva artikli nõuete kohaselt 

elektrooniliste sidevahendite abil, eelkõige 

seoses pakkumuste ja osalemistaotluste 

elektroonilise esitamisega. 

Selgitus 

Seda kaheastmelist lähenemist peetakse komisjoni esitatud eesmärgist realistlikumaks ning 

see annab avaliku sektori hankijatele piisavalt planeerimis- ja teostamisaega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erahuvide all mõistetakse siin 

perekondlikke, emotsionaalseid, 

majanduslikke, poliitilisi või muid 

ühishuve taotlejate või pakkujatega, 

sealhulgas vastukäivaid kutsealaseid 

huve. 

välja jäetud 

Selgitus 

Seda küsimust on võimalik tulemuslikumalt lahendada siseriiklike õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 2 punktis a osutatud töötajad 

peavad avalikustama mis tahes huvide 

konflikti seoses taotlejate või pakkujatega, 

niipea kui nad sellisest konfliktist teada 

saavad, et avaliku sektori hankija saaks 

võtta heastavaid meetmeid; 

välja jäetud 

Selgitus 

Seda küsimust on võimalik tulemuslikumalt lahendada siseriiklike õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Huvide konflikti korral võtab avaliku 

sektori hankija asjakohaseid meetmeid. 

Sellised meetmed võivad hõlmata 

kõnealuse töötaja kõrvaldamist mõjutatud 

hankemenetlusest või tema tööülesannete 

ümberjagamist. Kui huvide konflikti ei ole 

võimalik muul viisil tõhusalt heastada, 

jäetakse asjaomane taotleja või pakkuja 

menetlusest kõrvale. 

Huvide konflikti korral võtab avaliku 

sektori hankija asjakohaseid meetmeid. 

Selgitus 

Nimetatud meetmete täpne laad tuleks kindlaks määrata liikmesriigi tasandil. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kõiki käesoleva artikli kohaselt võetud 

meetmed dokumenteeritakse artiklis 85 

osutatud individuaalses aruandes. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Taotlejatelt nõutakse menetluse alguses 

ausõnalist kinnitust selle kohta, et nad ei 

ole teinud ega tee edaspidi järgmist: 

Liikmesriigid kehtestavad vajalikud 

eeskirjad sellise ebaseadusliku tegevuse ja 

konkurentsi moonutamise tõhusaks 

ärahoidmiseks, tuvastamiseks ja 

karistamiseks, mis võivad tekkida 

hankemenetluste läbiviimisel, eeskätt 

hankedokumentide koostamisel, taotlejate 

valikul ning lepingu sõlmimisel. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) avaliku sektori hankija 

otsustamisprotsessi lubamatult mõjutanud 

või omandanud konfidentsiaalset teavet, 

mis võib neile hankemenetluses anda 

põhjendamatud eelised; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) sõlminud konkurentsi moonutamise 

eesmärgil kokkuleppeid teiste taotlejate ja 

pakkujatega; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) sihilikult esitanud eksitavat teavet, mis välja jäetud 
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võib oluliselt mõjutada menetlusest 

kõrvalejätmise, valiku tegemise ja lepingu 

sõlmimisega seotud otsuseid. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Samuti võivad nad ette näha, et avaliku 

sektori hankijad võivad kasutada 

konkurentsipõhist läbirääkimistega 

hankemenetlust või võistlevat dialoogi 

järgmistel juhtudel: 

Tingimusel, et tagatakse kõigi pakkujate 

võrdne kohtlemine, võivad liikmesriigid 
samuti ette näha, et avaliku sektori 

hankijad võivad kasutada 

konkurentsipõhist läbirääkimistega 

hankemenetlust või võistlevat dialoogi 

järgmistel juhtudel: 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad otsustada jätta 

konkurentsipõhise läbirääkimistega 

menetluse, võistleva dialoogi ja 

innovatsioonipartnerluse menetluse 

siseriiklikusse õigusesse üle võtmata. 

välja jäetud 

Selgitus 

Paindlikkuse edendamine menetluse valikul ja uuendusliku riigihankepraktika edendamine on 

selle uuendamise võtmeprioriteedid. Seepärast ei tohiks kõige asjakohasemate menetluste 

ülevõtmine olla valikuline, vaid kõikides liikmesriikides ühtne, et tagada võrdsed võimalused. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 

käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 

nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 

(a) kui avatud või piiratud hankemenetluse 

käigus ei ole esitatud ühtki pakkumust või 

nõuetele vastavat pakkumust või ühtki 
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osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 

sellega oluliselt ei muudeta ja kui 

komisjoni või artikli 84 kohaselt määratud 

riikliku järelevalveorgani taotlusel 

esitatakse komisjonile või kõnealusele 

organile asjakohane aruanne. 

osalemistaotlust, kui lepingu algtingimusi 

sellega oluliselt ei muudeta ja kui 

komisjoni taotlusel esitatakse komisjonile 

asjakohane aruanne. 

Selgitus 

Esitatud muudatusettepanek on seotud artikli 84 muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek 16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 

kavandatud kasutajateks on inimesed, 

olenemata sellest, kas kasutajaks on üldsus 

või avaliku sektori hankija töötajad, peavad 

kõnealused tehnilised kirjeldused olema 

koostatud nii, et neis võetakse arvesse 

puuetega inimeste või kõigi kasutajate 

ligipääsemise nõuet, v.a nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel. 

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 

kavandatud kasutajateks on inimesed, 

olenemata sellest, kas kasutajaks on üldsus 

või avaliku sektori hankija töötajad, peavad 

kõnealused tehnilised kirjeldused olema 

koostatud nii, et neis võetakse arvesse 

puuetega inimeste või kõigi kasutajate 

ligipääsemise nõuet, v.a nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel, millest teavitatakse 

hanke väljakuulutamisel. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 40 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Tehniline kirjeldus võib vajaduse 

korral hõlmata ka nõudeid seoses 

järgnevaga: 

 (a) kasutusomadused, sealhulgas 

keskkonnaohutuse ja kliima näitajad ning 

kasutusomadused sotsiaalselt 

jätkusuutliku tootmisprotsessi mõistes; 

 (b) olelusringiga; 

 (c) sotsiaalselt jätkusuutlik 

tootmisprotsess; 
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 (d) asjaomast lepingut täitma määratud 

töötajate töökorraldus, kvalifitseeritus ja 

kogemused; 

 (e) ohutus või mõõtmed, sealhulgas 

toimingud, mis on seotud 

kvaliteedihindamise, terminoloogia, 

sümbolite, katsetamise ja katsemeetodite, 

pakkimise, markeerimise ja 

märgistamisega, kasutusjuhenditega; 

 (f) ehitustööde projekti ja maksumusega 

seotud ettekirjutused, samuti katsetamise, 

järelevalve ja vastuvõtmise tingimused 

ning ehitamise meetodid, tehnoloogiad ja 

kõik muud tehnilised tingimused, mida 

avaliku sektori hankija võib kehtestada 

vastavalt üldistele või erinormidele, mis 

seonduvad valmistööde, materjali või 

ehitise osadega. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) iga nõuetele vastava pakkumuse 

teinud pakkujat pakkujatega läbiviidavate 

läbirääkimiste ja dialoogi korraldamisest 

ja edenemisest. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 54 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Avaliku sektori hankijad võivad 

otsustada mitte sõlmida lepingut 

pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 

kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 

pakkumus ei vasta vähemalt samaväärsel 

tasemel kohustustele, mis on kehtestatud 

liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 

sätete või rahvusvahelise sotsiaal- või 

keskkonnaõiguste sätetega, mis on 

2. Avaliku sektori hankijad ei tohi sõlmida 

lepingut pakkujaga, kes esitas parima 

pakkumuse, kui nad on kindlaks teinud, et 

kõnealune pakkumus ei vasta kohustustele, 

mis on kehtestatud liidu või siseriiklike 

sotsiaal-, töö-, tervishoiu-, ohutus- või 

keskkonnaõiguse sätetega, ehitustööde 

teostamise, teenuste osutamise või tarnete 

tegemise asukohas kehtivate 
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loetletud XI lisas. kollektiivlepingutega, või rahvusvahelise 

sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 

on loetletud XI lisas. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 

selliste kohustuste rikkumisest, mis on 

kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 

keskkonnaõiguse sätete või rahvusvahelise 

sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 

on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 

õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 

hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel. 

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 

selliste kohustuste rikkumisest, mis on 

kehtestatud liidu või siseriiklike sotsiaal-, 

töö-, tervishoiu-, ohutus- või 

keskkonnaõiguse sätetega, ehitustööde 

teostamise, teenuste osutamise või tarnete 

tegemise asukohas kehtivate 

kollektiivlepingutega, või rahvusvahelise 

sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 

on loetletud XI lisas. Vastavus liidu 

õigusaktidele või rahvusvahelistele sätetele 

hõlmab ka vastavust samaväärsel tasemel. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2 

või 3 osutatud olukorras, võib esitada 

avaliku sektori hankijale tõendid, mis 

vaatamata kõrvalejätmist õigustavate 

asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust. 

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2 

või 3 osutatud olukorras, võib esitada 

avaliku sektori hankijale tõendid, mis 

vaatamata kõrvalejätmist õigustavate 

asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust 

või vajaduse korral tema alltöövõtja 

usaldusväärsust. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 55 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
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allhangete ja allhankijate suhtes. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) kinnipidamine kohustustest, mis on 

kehtestatud liidu või siseriiklike sotsiaal-, 

töö-, tervishoiu-, ohutus- või 

keskkonnaõiguse sätetega, ehitustööde 

teostamise, teenuste osutamise või tarnete 

tegemise asukohas kehtivate 

kollektiivlepingutega, või rahvusvahelise 

sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetega, mis 

on loetletud XI lisas; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 56 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Käesolevat artiklit kohaldatakse 

allhangete ja allhankijate suhtes. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 60 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettevõtja majanduslikku ja finantsseisundit 

võib üldjuhul tõendada ühe või mitme XIV 

lisa 1. osas loetletud dokumendiga. 

Ettevõtja majanduslikku ja finantsseisundit 

ning kinnipidamist kohustustest, mis on 

kehtestatud liidu või siseriiklike sotsiaal-, 

töö-, tervishoiu-, ohutus- või 

keskkonnaõiguse sätetega, ehitustööde 

teostamise, teenuste osutamise või tarnete 

tegemise asukohas kehtivate 

kollektiivlepingutega, võib üldjuhul 

tõendada ühe või mitme XIV lisas 

loetletud dokumendiga. 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks teatavate teenuste 

tasustamist käsitlevate siseriiklike 

õigusnormide kohaldamist, tuginevad 

avaliku sektori hankijad pakkumuste 

hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile: 

Ilma et see piiraks teatavate teenuste 

tasustamist käsitlevate siseriiklike 

õigusnormide kohaldamist, tuginevad 

avaliku sektori hankijad pakkumuste 

hindamisel majanduslikult soodsaima ja 

säästvaima pakkumuse kriteeriumile. 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 

tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.) 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) madalaimad kulud. välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 

esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 

ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 

projekt, keskkonnanäitajad ja 

innovatiivsus; 

 

(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 

esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 

puuetega inimeste juurdepääsetavus, 

kõiki kasutajaid arvestav projekt, 

keskkonnanäitajad ja innovatiivsus; 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 

projekteerimise puhul võidakse arvesse 

võtta asjaomast lepingut täitma määratud 

töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 

kogemusi ning sellest tulenevalt võib 

kõnealused töötajad pärast lepingu 

sõlmimist asendada üksnes avaliku 

sektori hankija nõusolekul, kes peab 

kontrollima, et asendamistega tagatakse 

samaväärne töökorraldus ja kvaliteet; 

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 

projekteerimist käsitlevate lepingute puhul 

võidakse arvesse võtta asjaomast lepingut 

täitma määratud töötajate töökorraldust, 

kvalifikatsiooni ja kogemusi; töötajate 

asendamisega pärast lepingu sõlmimist 

tagatakse samaväärne töökorraldus ja 

kvaliteet ning sellest teavitatakse avaliku 

sektori hankijat. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Hindamiskriteeriumidega tagatakse 

tõhus ja aus konkurents ning nendega 

kaasnevad nõuded, mis lubavad avaliku 

sektori hankijal pakkujate esitatud teavet 

tegelikkuses kontrollida, selleks et 

määrata kindlaks, kas pakkujad vastavad 

hindamiskriteeriumidele. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhjendamatult madala hinnaga 

pakkumused 

Pakkumuse hind 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Avaliku sektori hankija palub 

ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või 

maksumust, kui kõik järgmised 

tingimused on täidetud: 

1. Avaliku sektori hankija palub 

ettevõtjatel üksikasjalikult selgitada oma 

pakkumuses küsitud hindu või maksumust. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 

rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 

küsitud keskmisest hinnast või 

maksumusest; 

välja jäetud 

Selgitus 

Seda küsimust on võimalik tulemuslikumalt lahendada siseriiklike õigusaktidega, võttes 

arvesse sektoripõhiseid ja piirkondlikke eripärasid. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 

rohkem kui 20 % alla paremuselt teises 

pakkumuses küsitud hinnast või kuludest; 

välja jäetud 

Selgitus 

Seda küsimust on võimalik tulemuslikumalt lahendada siseriiklike õigusaktidega, võttes 

arvesse sektoripõhiseid ja piirkondlikke eripärasid. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud 

Selgitus 

Seda küsimust on võimalik tulemuslikumalt lahendada siseriiklike õigusaktidega, võttes 

arvesse sektoripõhiseid ja piirkondlikke eripärasid. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 

selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 

pakkumused tunduvad olevat 

põhjendamatult madala hinnaga. 

2. Avaliku sektori hankijad nõuavad enne 

pakkumuse tagasilükkamist täiendavaid 
selgitusi, kui pakkumused tunduvad olevat 

põhjendamatult madala hinnaga. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Avaliku sektori hankijad võivad 

pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 

kindlaks teinud, et pakkumus on 

põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 

vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 

sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 

valdkonna õigusaktidega või 

rahvusvahelise sotsiaal- ja 

keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 

XI lisas. 

Avaliku sektori hankijad lükkavad 

pakkumuse tagasi, kui nad on kindlaks 

teinud, et pakkumus on põhjendamatult 

madala hinnaga, sest see ei vasta 

kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 

siseriiklike sotsiaal-, töö-, tervishoiu-, 

ohutus- või keskkonnaõiguse sätetega, 

ehitustööde teostamise, teenuste 

osutamise või tarnete tegemise asukohas 

kehtivate kollektiivlepingutega, või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 

keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 

XI lisas. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Avaliku sektori hankija võib 

hankedokumentides paluda või liikmesriik 

võib nõuda, et pakkuja näitaks oma 

pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 

kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel 

isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 

täitjad. 

1. Avaliku sektori hankija võib 

hankedokumentides paluda, et pakkuja 

näitaks oma pakkumuses ära lepingu kõik 

osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 

kolmandatel isikutel, ja kõik allhangete 

väljapakutavad täitjad. Mis tahes 

muudatustest alltöövõtuahelas ning mis 

tahes uuest alltöövõtjast tuleb avaliku 

sektori hankijat viivitamatult teavitada. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 

hankija taotluse korral ja kui lepingu 

olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 

sektori hankija kannab põhitöövõtjale 

osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 

teostatavate ehitustööde eest tasumisele 

kuuluvad maksed üle otse alltöövõtjale. Sel 

juhul kehtestavad liikmesriigid 

asjakohased mehhanismid, mis 

võimaldavad põhitöövõtjal vaidlustada 

alusetud maksed. Kõnealust makseviisi 

hõlmav kord nähakse ette 

hankedokumentides. 

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 

hankija taotluse korral ja kui lepingu 

olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 

sektori hankija võib nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel põhitöövõtjale 

osutatavate teenuste, tarnitavate asjade või 

teostatavate ehitustööde eest tasumisele 

kuuluvad maksed üle kanda otse 

alltöövõtjale. Kõnealust makseviisi hõlmav 

kord nähakse ette hankedokumentides. 

Selgitus 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta 

äritehingute puhul hakatakse kohaldama (alates märtsist 2013) ettevõtjate ja riigiasutuste 

vaheliste tehingute ja ettevõtjatevaheliste tehingute (B2B) puhul. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 2 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) muudatusega kehtestatakse 

tingimused, mis algse hankemenetluse 

osana oleksid võimaldanud valida välja 

muid kui algselt väljavalitud taotlejaid või 

oleksid võimaldanud lepingu sõlmimist 

teise pakkujaga; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui muudatuse väärtust saab rahaliselt 

väljendada, ei käsitata muudatust 

olulisena lõike 1 tähenduses, kui selle 

väärtus ei ületa artiklis 4 sätestatud 

piirmäärasid ja jääb alla 5 % algse 

lepingu maksumusest, kui muudatus ei 

muuda lepingu üldist olemust. Kui 

tehakse mitu järjestikust muudatust, 

hinnatakse kõnealust väärtust 

järjestikuste muudatuste kumulatiivse 

väärtuse alusel. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 84 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 84 välja jäetud 

Avalik järelevalve  

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 

asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 

järelevalve ja kooskõlastamise eest 

(edaspidi „järelevalveasutus”). 

Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 

komisjoni. 

 

Kõnealust järelevalvet kohaldatakse kõigi 

avaliku sektori hankijate suhtes. 
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2. Rakendusmeetmetesse kaasatud 

pädevate ametiasutuste tegevus 

korraldatakse selliselt, et välditakse 

huvide konflikte. Avaliku järelevalve 

süsteem peab olema läbipaistev. Seepärast 

avaldatakse kõik suunised ja 

arvamusdokumendid ning samuti 

aastaaruanded, milles kirjeldatakse 

käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade 

rakendamist ja kohaldamist. 

 

Aastaaruanne sisaldab järgmist:  

(a) märget hankes osalevate väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate edukuse 

määra kohta; kui väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjatega sõlmitud 

lepingute edukuse määr jääb lepingute 

maksumust arvestades alla 50 %, 

analüüsitakse aruandes põhjuseid; 

 

(b) ülevaade sellest, kuidas on rakendatud 

säästvat hankepoliitikat, sh menetlusi, 

millega võetakse arvesse keskkonnakaitse, 

sotsiaalse kaasatuse ja puudega inimeste 

ligipääsu tagamise või innovatsiooni 

soodustamisega seotud kaalutlusi; 

 

(c) teave liidu eelarvet mõjutavate hanke-

eeskirjade rikkumise jälgimise ja 

rikkumise järel võetud meetmete kohta 

käesoleva artikli lõigete 3−5 kohaselt; 

 

(d) kesksed andmed pettuse, 

korruptsiooni, huvide konflikti ja muude 

tõsiste rikkumiste kohta riigihangete 

valdkonnas, sealhulgas selliste rikkumiste 

kohta, mis mõjutavad liidu eelarvest 

kaasrahastatavaid projekte. 

 

3. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 

ülesannete eest: 

 

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 

ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 

kesksete avaliku sektori hankijate 

järgitavate tavade jälgimine; 

 

(b) avaliku sektori hankijatele õigusabi 

andmine riigihangete eeskirjade ja 

põhimõtete tõlgendamise kohta ning 

riigihangete eeskirjade kohaldamise kohta 
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erijuhtudel; 

(c) omaalgatuslike arvamuste ja suuniste 

esitamine üldist huvi pakkuvates 

küsimustes seoses riigihangete eeskirjade 

tõlgendamise ja kohaldamisega, 

korduvate küsimustega ja riigihanke-

eeskirjade kohaldamisega seotud 

süsteemsete raskustega, ohtude 

märkamise ja muude teadlikkuse tõstmise 

meetoditega, võttes arvesse käesoleva 

direktiivi sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu 

kohtupraktikat; 

 

(d) laiaulatuslike ja toimivate 

„hoiatusmärkide” süsteemide loomine ja 

kohaldamine, mis aitaks riigihangetega 

seotud pettust, korruptsiooni, huvide 

konflikte ja muid tõsiseid rikkumisi 

ennetada, avastada ja neist piisavalt 

teavitada; 

 

(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 

sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 

juhtimine konkreetsetele avastatud 

rikkumistele ja süsteemsetele 

probleemidele; 

 

(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste 

uurimine seoses riigihanke-eeskirjade 

kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 

analüüsitulemuste edastamine pädevatele 

avaliku sektori hankijatele, kes peavad 

võtma neid oma otsustes arvesse või kui 

nad seda ei tee, põhjendada selle 

tähelepanuta jätmist; 

 

(g) siseriiklike kohtute ja ametiasutuste 

tehtavate otsuste jälgimine seoses 

aluslepingu artikli 267 alusel tehtud 

Euroopa Liidu Kohtu otsuste või Euroopa 

Kontrollikoja auditileidudega, mis 

näitavad liidu riigihanke-eeskirjade 

rikkumist liidu kaasrahastatavate 

projektide puhul; järelevalveasutus teatab 

Euroopa Pettustevastasele Ametile ELi 

menetluskorra mis tahes rikkumisest, kui 

see on seotud otseselt või kaudselt ELi 

poolt rahastatavate lepingutega. 

 

Punktis e osutatud ülesanded ei piira  
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õigust esitada kaebus siseriiklike 

õigusaktide või direktiivi 89/665/EMÜ 

alusel loodud süsteemi alusel. 

Liikmesriigid annavad 

järelevalveasutusele volitused vaadata 

asjakohaste siseriiklike õigusaktide alusel 

läbi avaliku sektori hankijate otsused 

selliste rikkumiste kohta, mis on avastatud 

jälgimise ja õigusabi andmise käigus. 

 

4. Ilma et see piiraks üldist korda ja 

töömeetodeid, mida komisjon järgib 

liikmesriikidega suhtlemisel, toimib 

järelevalveasutus komisjoni jaoks 

kontaktpunktina, kui ta jälgib liidu õiguse 

kohaldamist ja liidu eelarve täitmist 

Euroopa Liidu lepingu artikli 17 ja 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

317 alusel. Ta teavitab komisjoni 

käesoleva direktiivi mis tahes rikkumisest 

seoses hankemenetlusega, mida 

kasutatakse otseselt või kaudselt liidu 

rahastatavate lepingute sõlmimiseks. 

 

Komisjon võib eelkõige anda 

järelevalveasutusele lahendada 

üksikjuhtumid, kui lepingut ei ole veel 

sõlmitud või läbivaatamist on veel 

võimalik teostada. Samuti võib ta teha 

järelevalveasutusele ülesandeks jälgida 

selliste meetmete rakendamist, mis 

liikmesriigid võtavad komisjoni poolt 

kindlaks tehtud liidu riigihanke-

eeskirjade ja põhimõtete rikkumise 

heastamiseks. 

 

Komisjon võib nõuda, et järelevalveasutus 

analüüsiks liidu hanke-eeskirjade 

väidetavaid rikkumisi, kui need mõjutavad 

liidu eelarvest kaasrahastatavaid projekte. 

Komisjon võib usaldada 

järelevalveasutusele teatavatel juhtudel 

järelkontrolli ja tagamise, et pädevad 

riiklikud asutused, kes on kohustatud 

tema juhiseid järgima, võtavad 

kaasrahastatavaid projekte mõjutavate 

liidu riigihanke-eeskirjade rikkumiste 

korral asjakohaseid meetmeid. 

 



 

AD\913115ET.doc 23/26 PE491.265v02-00 

 ET 

5. Järelevalveasutuse teostatav uurimis- ja 

täitevtegevus, mille eesmärk on tagada, et 

avaliku sektori hankijate otsused vastavad 

käesolevale direktiivile ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingu üldtingimustele, ei 

asenda ega mõjuta komisjoni 

institutsionaalset rolli aluslepingu 

järelevalvajana. Kui komisjon otsustab 

anda üksikjuhtumi lõike 4 kohaselt 

lahendada, jätab ta endale ka õiguse 

sekkuda aluslepinguga antud volituste 

alusel. 

 

6. Avaliku sektori hankijad edastavad 

riiklikule järelevalveasutusele kõigi 

sõlmitud lepingute tervikteksti, kui 

lepingu maksumus on vähemalt 

 

(a) 1 000 000 eurot asjade ja teenuste 

riigihankelepingute puhul; 

 

(b) 10 000 000 eurot ehitustööde 

riigihankelepingute puhul. 

 

7. Ilma et see mõjutaks siseriiklikke 

õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu 

teabele, ning kooskõlas siseriiklike ja ELi 

andmekaitsealaste õigusaktidega 

võimaldab järelevalveasutus kirjaliku 

taotluse korral piiramatut ja täielikku 

otsest tasuta juurdepääsu lõikes 6 

osutatud sõlmitud lepingutele. Lepingute 

teatavate osade puhul või juurdepääsu 

andmisest keelduda, kui nende 

avaldamine takistaks õigusaktide 

rakendamist või oleks muul viisil 

vastuolus avalike huvidega või riivaks 

teatavate avalik-õiguslike või eraõiguslike 

ettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks 

kahjustada ausat konkurentsi nende 

vahel. 

 

Juurdepääs sellistele osadele, mida võib 

avaldada, antakse mõistliku aja jooksul ja 

mitte hiljem kui 45 päeva möödudes 

taotluse esitamise päevast. 

 

Lepingule juurdepääsu soovivad taotlejad 

ei pea näitama, et neil on asjaomase 

lepingu suhtes otsene või kaudne huvi. 

Teabe saajal tuleb lubada selline teave 
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avalikustada. 

8. Lõikes 2 osutatud aastaaruandele 

lisatakse kokkuvõte kõigist tegevustest, 

mis järelevalveasutus teostab vastavalt 

lõigetele 1−7. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 86 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 84 kohaselt asutatud või 

määratud asutused edastavad komisjonile 

iga aasta kohta ühe standardvormil 

põhineva rakendamis- ja statistikaaruande 

hiljemalt järgneva aasta 31. oktoobril. 

1. Liikmesriikide pädevad asutused 

edastavad komisjonile iga aasta kohta ühe 

standardvormil põhineva rakendamis- ja 

statistikaaruande hiljemalt järgneva aasta 

31. oktoobril. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 89 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäevast] 

määramata ajaks artiklites 6, 13, 19, 20, 

23, 54, 59, 67 ja 86 osutatud volitused. 

2. Artiklites 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 ja 

86 osutatud volitused antakse komisjonile 

viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäevast]. Komisjon 

koostab delegeeritud volituste kohta 

aruande hiljemalt üheksa kuud enne 

viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 

delegeerimine pikeneb vaikimisi samadeks 

ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu avaldab 

pikendamisele vastuseisu vähemalt kolm 

kuud enne iga ajavahemiku lõppu. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 14 – lõige 1 – punkt e a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) asjakohased tõendid või avaldused, 

mis on seotud sotsiaal-, töö-, tervishoiu-, 

ohutus- või keskkonnaeeskirjade 

järgimise tõendamisega, mis on 

kehtestatud liidu ning siseriikliku õiguse 

ja kollektiivlepingutega, mis kehtivad 

ehitustööde teostamise, teenuste 

osutamise või tarnete tegemise asukohas; 
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