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RIIGIHANKELEPINGUD

Riigiasutused sõlmivad tööde teostamise ja teenuste osutamise tagamiseks
lepingud. Nende lepingute koguväärtus on 2448 miljardit eurot, mis annab
tunnistust sellest, et Euroopa riigihanked on majanduskasvu, töökohtade loomise ja
innovatsiooni oluline tõukejõud. Tänu 2014. aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu
poolt vastu võetud riigihangete paketile kasvab ELi SKP 2,88 miljardit eurot aastas.
Lisaks on riigihankeid käsitlevad ELi direktiivid toonud kaasa sõlmitud lepingute
koguväärtuse kasvu vähem kui 200 miljardilt eurolt ligikaudu 525 miljardile eurole.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 26 ja 34, artikli 53 lõige 1 ning artiklid 56, 57,
62 ja 114.

EESMÄRGID

Riigihankelepingutel on liikmesriikide majanduses märkimisväärne roll ja need
moodustavad hinnanguliselt enam kui 16% liidu SKPst. Enne ühenduse õigusaktide
rakendamist sõlmiti ainult 2% riigihankelepingutest välisriikide ettevõtjatega.
Teatavates sektorites (ehitus, riiklikud ehitustööd, energeetika, telekommunikatsioon
ja rasketööstus) on nendel lepingutel tähtis osa ja tavaks on eelistada seaduste või
halduseeskirjade alusel kodumaiseid tarnijaid. Selline avatud ja tõhusa konkurentsi
puudumine oli üks takistus ühtse turu väljakujundamisel ning see suurendas avaliku
sektori hankijate kulusid ja pärssis konkurentsivõimet teatavates võtmetähtsusega
tööstusharudes.
Siseturu põhimõtete kohaldamine nende lepingute suhtes tagab majandusressursside
parema jaotuse ja avaliku sektori vahendite otstarbekama kasutamise, sest
tänu tihedamale konkurentsile saavad avaliku sektori asutused parima võimaliku
kvaliteedi ja hinnaga tooteid ja teenuseid. Euroopa turul parimate tulemustega
ettevõtjate eelistamine edendab Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet ning tugevdab
läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtete järgimist, mis omakorda
vähendab pettuse ja korruptsiooni ohtu.

SAAVUTUSED

Ühendus on vastu võtnud õigusaktid, mille eesmärk on kooskõlastada liikmesriikide
eeskirju, millega kehtestatakse hanketeadete avalikustamise ja pakkumuste
hindamise objektiivsete kriteeriumidega seotud kohustused. Riigihankeid käsitlevaid
normatiivakte on vastu võetud 1960. aastatest saadik, kuid hiljem otsustas ühendus
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neid lihtsustada ja kooskõlastada ning võttis vastu neli direktiivi (direktiivid 92/50/EMÜ,
93/36/EMÜ, 93/37/EMÜ ja 93/38/EMÜ). Kolm neist liideti lihtsustamise ja suurema
selguse eesmärgil direktiiviks 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade
riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute kohta ning lisaks võeti vastu direktiiv
2004/17/EÜ vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori kohta. Mõni aasta
hiljem kehtestati direktiiviga 2009/81/EÜ kaitseotstarbeliste hangete erieeskirjad, et
lihtsustada pääsu teiste liikmesriikide kaitsetööstuse turgudele.

REFORM

Parlament ja nõukogu võtsid 2014. aastal vastu uue riigihangete paketi, mis hõlmab
direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta (millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2004/18/EÜ) ja direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid (millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ). Riigihangete paketile pani punkti uus kontsessioone
käsitlev direktiiv (direktiiv 2014/23/EL), millega luuakse õigusraamistik kontsessioonide
andmiseks[1], kindlustatakse kõigile ELi ettevõtjatele tulemuslik ja mittediskrimineeriv
juurdepääs ELi turule ning tagatakse suurem õiguskindlus kohaldatavate õigusnormide
osas.
Riigihangete välisaspekti võeti samuti arvesse komisjoni 2012. aasta ettepanekus
võtta vastu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta ELi
riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi
ELi kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele.
Kuna läbirääkimised takerdusid, esitas komisjon 2016. aastal uue ettepaneku.
Kaasseadusandjad viisid ametliku vastuvõtmismenetluse lõpule 2022. aasta juunis ja
lõplik õigusakt allkirjastati 23. juunil 2022.
2012. aasta aprillis võttis komisjon vastu e-hangete strateegia eesmärgiga minna
2016. aasta keskpaigaks täielikult üle e-hangetele. Parlament ja nõukogu võtsid 16.
aprillil 2014 vastu direktiivi 2014/55/EL, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul.
3. oktoobril 2017 avaldas komisjon kaks teatist: „Kuidas rakendada Euroopa
riigihanked kogu Euroopa teenistusse“ (COM(2017)0572) ja „Investeerimise
soodustamine suurte taristuprojektide hankeaspektide vabatahtliku eelhindamise
kaudu“ (COM(2017)0573). Selleks et Euroopa riigihankeid riigihangete strateegia
paketi raames veelgi parandada, avaldas komisjon ka soovituse riigihankevaldkonna
kutseliseks muutmise raamistiku ülesehitamise kohta.

RIIGIHANKEMENETLUS

Kõik menetlused peavad olema kooskõlas ELi õiguse põhimõtetega, eelkõige
kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabadusega, samuti
nendest tulenevate põhimõtetega, nagu võrdne kohtlemine, mittediskrimineerimine,
vastastikune tunnustamine, proportsionaalsus ja läbipaistvus. Samuti tuleb järgida
konkurentsi, konfidentsiaalsuse ja tõhususe põhimõtteid.

[1]Kontsessioonid on rahalise tasuga seotud lepingud, mille kohaselt üks või mitu avaliku sektori või võrgustiku sektori hankijat
usaldavad ehitustööde tegemise või teenuste osutamise ja korraldamise ühele või mitmele ettevõtjale. Ettevõtja, kellele antakse
kontsessioon, saab ainuõiguse kasutada lepingu esemeks olevaid ehitustöid või teenuseid või sellise õiguse koos tasuga.
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A. Menetluse liigid
Hanked peavad vastama eri liiki menetlustele, mille kasutamisel võetakse aluseks
künnisesüsteem. Direktiivides täpsustatakse ka iga hankelepingu[2] hinnangulise
väärtuse arvutamise meetodid ja suunised kohaldatavate menetluste kohta. Avatud
hankemenetluse puhul võib pakkumuse esitada iga huvitatud ettevõtja. Piiratud
hankemenetluse korral võivad pakkumuse esitada üksnes taotlejad, kes on kutsutud
seda tegema. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse puhul võib iga
ettevõtja esitada osalemistaotluse, kuid pärast esitatud teabe hindamist võivad
esialgse pakkumuse esitada ainult need taotlejad, kes kutsutakse seda tegema.
Võistleva dialoogi menetluse puhul võib iga ettevõtja esitada osalemistaotluse, kuid
dialoogis võivad osaleda üksnes taotlejad, kes on kutsutud seda tegema. Seda
menetlust kasutatakse siis, kui avaliku sektori hankijad[3] ei suuda kindlaks teha
vahendeid oma vajaduste rahuldamiseks või hinnata, millist lahendust võib turg
pakkuda. Hankeleping sõlmitakse ainult parima hinna ja kvaliteedi suhte alusel.
Uus menetlus, innovatsioonipartnerlus, on loodud juhuks, kui vajatakse innovaatilist
lahendust, mis ei ole turul veel kättesaadav. Avaliku sektori hankija otsustab luua
innovatsioonipartnerluse ühe või mitme partneriga, kes viivad läbi eraldiseisvat teadus-
ja arendustegevust, et pidada hankemenetluse käigus läbirääkimisi uue ja innovaatilise
lahenduse üle. Teatud juhtudel ja teatavates olukordades võivad avaliku sektori
hankijad sõlmida riigihankelepinguid läbirääkimistega hankemenetluse korras, seda
eelnevalt välja kuulutamata.
B. Hindamiskriteeriumid
Avaliku sektori hankijad peavad sõlmima riigihankelepingud majanduslikult soodsaima
pakkumuse esitajaga. Riigihanke-eeskirjade reformiga võeti kasutusele uus
hindamiskriteerium – majanduslikult soodsaima pakkumuse põhimõte (nn MEAT-
kriteerium), mille eesmärk on tagada parim hinna ja kvaliteedi suhe (mitte
madalaim hind), st selle puhul võetakse arvesse ehitustööde, kaupade või teenuste
kvaliteeti ja hinda või olelusringi kulusid. Selle kriteeriumiga tähtsustatakse kvaliteeti,
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid kaalutlusi ning innovatsiooni.
C. Avaldamise ja läbipaistvuse nõuded
Hankemenetlustega tuleb tagada vajalik läbipaistvus igas etapis. Selleks avaldatakse
hankemenetluste olulised elemendid ning avalikustatakse teave taotlejate ja pakkujate
kohta, samuti tehakse kättesaadavaks piisav dokumentatsioon menetluse kõigi
etappide kohta.
D. Õiguskaitsevahendid
Käsitlemaks juhtumeid, kui avaliku sektori hankijad on rikkunud riigihanke-eeskirju,
on õiguskaitsevahendite direktiiviga (direktiiv 2007/66/EÜ) ette nähtud tõhus
läbivaatamise kord, mis hõlmab nii riigihangete direktiive kui ka kontsessioone
käsitlevat direktiivi. Ühtlasi võetakse kasutusele kaks olulist elementi, sealhulgas
ooteaeg. Lepingu sõlmimise otsusele järgnev ooteaeg annab pakkujatele võimaluse

[2]Riigihankelepingud on ühe või mitme ettevõtja ning ühe või mitme avaliku sektori hankija vahel sõlmitud rahalise tasuga
seotud lepingud, mille esemeks on ehitustööd, toodete tarnimine või teenuste osutamine.
[3]Avaliku sektori hankijad on riik, piirkondlikud või kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud isikud või ühe või mitme sellise
omavalitsuse või avalik-õigusliku isiku moodustatud ühendused.
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otsusega tutvuda ja otsustada, kas algatada vaidlustusmenetlus. Selle vähemalt
kümnepäevase ajavahemiku jooksul ei või avaliku sektori hankijad lepingule alla
kirjutada.
E. Muud riigihangetega seotud küsimused
Uute eeskirjadega edendatakse keskkonnahoidlikke riigihankeid olelusringi käigus
tekkivate kulude arvestamise abil ning antakse võimalus viidata erimärgisele või
ökomärgisele. Samuti on olulised sotsiaalsed aspektid, mistõttu sisaldavad direktiivid
erisätteid sotsiaalse kaasamise, sotsiaalsete kriteeriumide ja allhangete kohta ning
lihtsustatud korda teenuste hankelepingute jaoks. Bürokraatia vähendamine ja
VKEde juurdepääsu parandamine riigihangetele on samuti kesksel kohal. Uute
eeskirjadega võetakse kasutusele Euroopa ühtne hankedokument ja ettevõtja
kinnitused. VKEde juurdepääsu riigihangetele parandatakse eelkõige võimalusega
jagada hankelepingud osadeks ja aastakäibe nõuete piiramisega. Uute direktiividega
nõutakse e-riigihangete järkjärgulist kasutuselevõttu ning kehtestatakse erieeskirjad
elektrooniliste ja koondhangete puhul kasutatavate meetodite ja vahendite kohta,
näiteks raamlepingud, dünaamilised hankesüsteemid, elektroonilised oksjonid jms.
Direktiivid hõlmavad ka sisehankeid käsitlevat Euroopa Kohtu kohtupraktikat ja
võimaldavad avaliku sektori hankijatel sõlmida teatavatel tingimustel hankelepingu
ettevõtjaga hankemenetlust kohaldamata. Uued õigusaktid tugevdavad kehtivat õigust,
mis puudutab huvide konflikte, soosiklust ja korruptsiooni.
Komisjon avaldas 11. märtsil 2020 töödokumendi ELi keskkonnahoidlike riigihangete
kriteeriumide kohta andmekeskuste, serveriruumide ja pilveteenuste puhul, et tagada
andmekeskuste seadmete ja teenuste keskkonnahoidlik hankimine kooskõlas ELi
kliimamuutuste, ressursitõhususe ja energiaeesmärkidega.
Pärast COVID-19 puhangut tegi komisjon ettepaneku võtta vastu määrus
liidu tervisevaldkonna tegevusprogrammi loomise kohta (EL tervise heaks,
COM(2020)0405), millega nähakse ette riigihankelepingute ulatuslikum sõlmimine
sellistes valdkondades nagu ravimid, vaktsiinid, uued raviviisid ja andmed. Parlamendi
president ja nõukogu eesistuja allkirjastasid lõpliku õigusakti 24. märtsil 2021 ja see
avaldati Euroopa Liidu Teatajas 26. märtsil 2021. Määrus (EL) 2021/522 jõustus päev
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja seda kohaldatakse tagasiulatuvalt
alates 1. jaanuarist 2021. Komisjon on avaldanud ka uued suunised avaliku sektori
hankijatele, mis aitavad avaliku sektori asutustel kasutada ELi riigihangete raamistikku,
et tagada vajaliku varustuse kiire ostmine, ning käivitanud koos liikmesriikidega viis
isikukaitsevahendite ühishanget. 27. mail 2020 avaldas komisjon teatise COVID-19
järgse taastamiskava kohta (COM(2020)0456) ja rõhutas vajadust digitaliseerida
riigihanked, arendades välja riiklikud e-hangete süsteemid ja platvormid.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Enne riigihangete paketi vastuvõtmist 15. jaanuaril 2014 võttis parlament vastu
mitu resolutsiooni, sealhulgas 18. mai 2010. aasta resolutsiooni uute arengute
kohta riigihangetes, 12. mai 2011. aasta resolutsiooni võrdse juurdepääsu kohta
avaliku sektori turgudele ELis ja kolmandates riikides ning 25. oktoobri 2011. aasta
resolutsiooni riigihangete ajakohastamise kohta. Nendes resolutsioonides nõudis
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Euroopa Parlament lihtsustamismeetmeid ja suuremat õiguskindlust, samuti lepingute
sõlmimisel väärtuse ja kestlikkuse arvessevõtmist.
Osana jõupingutustest parandada veelgi Euroopa riigihankeid võttis Euroopa
Parlament 4. oktoobril 2018. aastal vastu resolutsiooni riigihangete strateegia
paketi kohta ning nõudis digitaaltehnoloogiate paremat kasutuselevõttu liidu
riigihangetes, lihtsustusmeetmeid VKEde ja sotsiaalsete ettevõtete jaoks, ELi
tarnijate juurdepääsu parandamist kolmandate riikide riigihanketurgudele ning ostjate
kutseliseks muutmist[4]. 2020. aasta novembris tehtud uuringus ühtse turu eeskirjade
rakendamise õiguslike takistuste kohta[5] leiti, et liikmesriikide riigihangete korraldamise
professionaalsuse erinev tase on oluline põhjus, miks juurdepääs riigihangetele on
ebavõrdne.
Uuringud on näidanud, et tänu parlamendi viimase aja seadusandlikule tegevusele võib
tekkida tulu kuni 2,88 miljardit eurot aastas. Ühtlasi võimaldavad riigihankeid käsitlevad
ELi direktiivid sõlmida lepinguid varasemast suuremas mahus, vähem kui 200 miljardi
euro asemel ligikaudu 525 miljardi euro väärtuses[6].
2020. aasta aprillis avaldati ELi riigihangete raamistikku käsitlev briefing (ülevaade)
„The EU’s Public Procurement Framework“[7]. Selles uuritakse, kuidas ELi riigihangete
raamistik aitab kaasa Pariisi kokkuleppe ja ringmajanduse strateegia eesmärkide
saavutamisele. Uuringu tellis siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO), et koostada
algatusraport „Towards a more sustainable single market for business and
consumers“ (Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks), mis võeti
parlamendis vastu 25. novembril 2020.
22. veebruaril 2021 esitati siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile põhjalik uuring[8]

COVID-19 mõju kohta siseturule. Uuringus antakse poliitikasoovitusi selle kohta,
kuidas tulevaste kriisidega toime tulla. Näiteks käsitletakse rahaliste vahendite
eraldamist tulevaste vaktsiinide väljatöötamiseks ja hankimiseks ning reeglite
jätkuvat kooskõlastamist ELi tasandil. Nagu uuringust nähtub, said liikmesriigid kriisi
tõsidust silmas pidades kiiresti aru vajadusest tegutseda meditsiiniseadmete ja
isikukaitsevahendite hankimisel kooskõlastatult ja solidaarselt.
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon korraldas 1. detsembril 2021 koos keskkonna-,
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga (ENVI) avaliku kuulamise kestlike
riigihangete teemal. Kuulamise eesmärk oli teha kindlaks, kuidas riigihangete
täieliku potentsiaali kasutamine võiks aidata saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe

[4]Sel teemal on teinud uuringu muu hulgas Bovis, C., „Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering
improved rights for European citizens and businesses“ (Euroopa riigihangete panus majanduskasvu ning Euroopa kodanike ja
ettevõtjate õiguste suurendamine), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi
poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2019.
[5]Dahlberg, E. jt, „Legal obstacles in Member States to Single Market rules“ (Ühtse turu eeskirjade rakendamise õiguslikud
takistused liikmesriikides), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[6]Sel teemal on teinud uuringu muu hulgas Becker, J. jt, „Contribution to Growth: European Public Procurement – Economic
Benefits for Citizens and Businesses“ (Euroopa riigihangete panus majanduskasvu ning majanduslik kasu kodanikele ja
ettevõtetele), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond,
Euroopa Parlament, Luxembourg, 2019.
[7]Núñez Ferrer, J., „The EU’s Public Procurement Framework“ (ELi riigihangete raamistik), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[8]Marcus, J. S. jt, „The impact of COVID-19 on the Internal Market“ (COVID-19 mõju siseturule), siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2021.
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eesmärke. Kuulamisel arutasid mitmeid Euroopa ülikoole, ettevõtlusorganisatsioone,
liikmesriikide ministeeriume ja valitsusväliseid organisatsioone esindavad eksperdid,
kuidas kestlikke hankeid täpsemalt suunata, kuidas suurendada nende kasutamist
sotsiaalselt vastutustundlike osalejate poolt, kuidas hõlbustada selliste osalejate
juurdepääsu kestlikele hangetele ning kuidas suurendada teadlikkust kestlikest
riigihangetest ja sellekohase teabe levitamist.
Euroopa Parlament võttis 9. juunil 2022 vastu resolutsiooni komisjoni ettepaneku
kohta, mis käsitleb rahvusvaheliste hangete instrumenti. Kaasseadusandjad viisid
läbirääkimised lõpule 2022. aasta juunis ja lõplik õigusakt allkirjastati 23. juunil
2022. Rahvusvaheliste hangete instrumendi eesmärk on soodustada ülemaailmsete
hanketurgude avamist. 2022. aasta mais avaldati siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
tellitud uuring[9] „The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector –
GovTech and other innovations in public procurement“ (Digitaalne ühtne turg ja avaliku
sektori digiteerimine – GovTech ja muud uuendused riigihangetes). Selles uuritakse
võimalusi töötada välja ELi GovTech-platvorm, mille eesmärk on toetada avaliku sektori
ajakohastamist.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[9]Hoekstra, M. jt, „The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector“ (Digitaalne ühtne turg ja avaliku sektori
digiteerimine), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud väljaanne, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2022.
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