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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni rohelise raamatu kohta, mis käsitleb avaliku ja erasektori partnerlust ning 
ühenduse õigust riigihangete ja kontsessioonide alal
(2006/2043(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut avaliku ja erasektori partnerluse ning 
ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal (KOM(2004)0327);

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 5 lõiget 2 
subsidiaarsuse põhimõtte kohta, ja artikleid 43 –49 asutamisõiguse ja teenuste vaba 
liikumise kohta, samuti sellest tulenevat läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet;

– võttes arvesse olemasolevaid direktiive riigihangete kohta;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 15. oktoobri 1985. aasta Euroopa kohalike 
omavalitsuste iseseisva haldamise hartat;

– võttes arvesse Euroopa põhiseadusliku leppe artiklit I-5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6-0000/2006),

A. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus kujutab endast erinevaid koostöövorme 
avalik-õiguslike asutuste ja eraettevõtete vahel, kes viivad ellu ühist huvi pakkuvaid 
projekte;

B. arvestades, et siiani ei ole üleeuroopaliselt kehtivat definitsiooni ega kehtiva ühenduse 
õiguse raames erilisi eeskirju, mis hõlmaksid avaliku ja erasektori partnerluse kõiki 
vorme;

C. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus kujutab endast sageli õiguslikult ja 
rahanduslikult keerulisi konstruktsioone, mis viivad eraettevõtted ja avaliku sektori 
kokku infrastruktuuriprojektide ühiseks elluviimiseks või avalike teenuste osutamiseks;

D. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus ei kujuta endast sammu avalik-õiguslike 
ülesannete erastamise poole;

E. arvestades, et riigi ja ettevõtluse koostöö võib viia sünergiani, võimaldab avaliku sektori 
rahalisi vahendeid tõhusamalt kasutada, on nappide rahaliste vahendite korral 
alternatiiviks erastamisele ning aitab eraettevõtluse oskusteabe omandamise kaudu 
kaasa halduse moderniseerimisele;

F. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus kuulub põhimõtteliselt asutamislepingu 
siseturgu käsitlevate sätete – eelkõige läbipaistvuse, võrdse kohtlemise, 
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proportsionaalsuse ja vastastikuse tunnustamise põhimõtte alal – ning teiseste
õigusaktide reguleerimisalasse;

G. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus ei või piirata kohaliku või piirkondliku 
omavalitsusüksuse otsustusõigust, niivõrd kui see on sätestatud liikmesriikide 
siseriiklikus õiguses;

H. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus kujutab üht võimalikku vormi 
ametiasutuste ülesannete täitmise korraldamisel ning et ametiasutused peavad ka 
tulevikus saama otsustada, kas täita mõni ülesanne ise, oma ettevõtete kaudu või 
eraõigusliku kolmanda isiku kaudu,

Üldised märkused

1. tervitab seda, et komisjon on esitanud rohelise raamatu avaliku ja erasektori partnerluse 
ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal, aruande rohelist raamatut 
käsitleva avaliku arutelu kohta ning lõpuks teatise võimalike järelmeetmete kohta avaliku 
ja erasektori partnerluse valdkonnas;

2. on vastu avaliku ja erasektori partnerluse jaoks oma õiguskorra loomisele, kuid peab siiski 
vajalikuks seadusandlikke algatusi teenuste kontsessiooni ning institutsionaliseeritud 
avaliku ja erasektori partnerluse valdkonnas;

3. pooldab üleminekuperioodi olemasolevate lepingute suhtes, mis on sõlmitud heauskselt 
siseriikliku õiguse alusel, et vältida õiguskindlusetust; 

4. peab põhimõtteliselt vajalikuks riigihankeid käsitlevate õigusaktide kohaldamist juhul, kui 
tuleb valida eraõiguslik partner;

5. rõhutab läbipaistvuse tähendust, mis peab olemas olema avaliku sektori rahaliste 
vahendite kasutamisel, kusjuures läbipaistvusega peaks kaasnema ka kohalike 
omavalitsusüksuste volikogu liikmete õigus lepinguid ja dokumente näha;

6. on arvamusel, et läbipaistev hankelepingute sõlmimise kord teenib kodanike huve tõhusa 
konkurentsi loomisel ja kaitsel korruptsiooni vastu;

7. soovitab avaliku ja erasektori partnerluse korral näha kindluse, tõhususe ja 
kvaliteedistandardite tagamiseks ette siduva aruandekohustuse kodanike ees; 

8. soovitab liikmesriikidel näidislepingute abil lihtsustada ametiasutuste tööd ning tõhustada 
kõigi otsuse tegijate koolitust, kes peavad avaliku ja erasektori partnerluse jaoks valima 
eraõiguslikke partnereid;

9. eeldab, et liikmesriigid võtavad meetmeid, selleks et partnerluse mõju kohalikele 
töövõtjatele käsitletaks aegsasti ja tundlikult;
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10. on vastu avaliku ja erasektori partnerluse Euroopa agentuuri loomisele, kuid tervitab muid 
kogemuste vahetamise vorme, näiteks avaliku ja erasektori partnerluse siseriiklike ja 
piirkondlike pädevuskeskuste võrgustikku;

11. taunib seda, et komisjon valis künnisest allapoole jäävate lepingute puhul teatise vormi 
ning peab selle asemel vajalikuks parlamendi ja nõukogu kaasotsustust;

Avaliku ja erasektori partnerlus riigihangete kujul 

12. nõustub komisjoni seisukohaga, mille järgi eraõiguslike partnerite valimine ehitust ja 
teenuseid puudutavate riigihankelepingute sõlmimisel peab põhimõtteliselt toimuma 
riigihanke direktiivide järgi;

13. on seisukohal, et ametiasutus peab saama valida avaliku ja kinnise protseduuri vahel;

14. esindab seisukohta, et läbipaistvuse tagamiseks peab läbirääkimiste menetlus piirduma 
nende erandjuhtumitega, mil tööde laad ja maht on algusest peale määratlemata;

15. pooldab seda, et paindlikkuse tagamiseks peaks hankemenetlus toimuma põhimõtteliselt 
võistlevate läbirääkimiste teel, ning kutsub komisjoni üles täpsustama „õigusliku ja 
rahandusliku keerukuse“ määratletud kohaldamistingimusi; on seisukohal, et sealjuures 
peab olema välistatud menetluse käigus teadasaadava konfidentsiaalse teabe 
avalikustamine osavõtja poolt;

Avaliku ja erasektori partnerlus kontsessioonide kujul

16. tervitab seda, et komisjon soovib pärast põhjalikku tagajärgede hindamist 
kontsessioonilepingute sõlmimist õiguslikult reguleerida; on seisukohal, et seeläbi saaks 
vähendada olemasolevat juriidilist kindlusetust ning tugevdada üldiselt konkurentsi;

17. ootab võimalikult õigusaktilt kontsessioonide selget definitsiooni, mis eristab neid 
riigihangetest, ning objektiivselt kontrollitavate valikukriteeriumide sätestamist;

18. on seisukohal, et kontsessioonid peaksid olema piiratud kestusega, et konkurendid ei jääks 
tarbetult kauaks konkurentsist välja;

19. peab ka kontsessioonide valdkonnas sobivaks lepingute sõlmimise korraks võistlevaid 
läbirääkimisi, mille paindlikkus on proportsionaalne kontsessioonide keerukusega, 
vaidlustamata läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtet;

20. toetab komisjoni selle uurimisel, kas iga lepingupõhise avaliku ja erasektori partnerluse 
suhtes tuleks luua ühtne hankemenetlus, sõltumata sellest, kas vastav avaliku ja erasektori 
partnerlus kuulub riigihanke või kontsessiooni alla;
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Institutsioneeritud avaliku ja erasektori partnerlus ja in-house

21. pooldab komisjoni püüdlust hakata tegutsema institutsioneeritud avaliku ja erasektori 
partnerluse valdkonnas, pidades silmas ilmselgelt valitsevat juriidilist ebakindlust;

22. ei pea tõlgendavat teatist siiski sobivaks vahendiks, vaid peab parlamendi ja nõukogu 
kaasotsustust hädavajalikuks;

23. kutsub selle asemel komisjoni üles seadusandlikule algatusele esitama õigusloome 
ettepanekut, mille raames tuleks olemasolevate riigihanke direktiivide raames välja 
töötada selgitused ja täiendused institutsioneeritud avaliku ja erasektori partnerluse ning 
in-house-teema osas;

24. peab läbipaistvusnõude ja diskrimineerimiskeelust lähtudes vajalikuks riigihankeid 
käsitlevate õigusaktide kohaldamist uue institutsioneeritud avaliku ja erasektori 
partnerluse loomisel, tingimusel et see uus partnerlus on seotud avaliku tellimuse, 
kontsessiooni või muude avalike ülesannete andmisega eraettevõttele; on seisukohal, et 
sama peab kehtima siis, kui institutsioneeritud avaliku ja erasektori partnerlus luuakse 
avalik-õigusliku ettevõtte osade müümise teel;

25. mõistab kontrolli alt väljuva õigusemõistmise valguses üldist juriidilist ebakindlust 
õigusekspertiisi kriteeriumide kohaldamisel ning kutsub selle tõttu komisjoni üles välja 
töötama kriteeriumid, mis jätavad kohalikele omavalitsustele otsustamisel mänguruumi;

26. on seisukohal, et kui esimene hankekonkurss segakapitaliga ettevõtte loomiseks on täpne 
ja laiahaardeline konkurss, ei ole täiendav hankekonkurss vajalik;

Kohalike omavalitsuste vaheline koostöö

27. tervitab kohaliku omavalitsusüksuse otsustusõiguse ja tõhusa haldustegevuse tähenduses 
põhimõtteliselt koostöövorme kohalikul tasandil, et jõuda muu hulgas sünergiani;

28. peab selles valdkonnas valitsevat juriidilist ebakindlust, mis tekkis eelkõige Euroopa 
Kohtu otsuse tõttu kohtuasjas C-84/03 (komisjon vs Hispaania), lubamatuks ja kutsub 
komisjoni üles seadusandlikult tegutsema;

29. kutsub komisjoni üles töötama välja erinevuskriteeriumid kohalike omavalitsuste vaheliste 
koostöövormide vahel, mis ei kuulu riigihankeid käsitlevate õigusaktide alla, ning 
arendama kohalike omavalitsuste koostöövorme, lähtudes olulisusest siseturu jaoks; on 
seisukohal, et võimalikuks kriteeriumiks võib olla lokaalsus, või võtta kasutusele 
konkurentsiõigusest laenatud miinimumklausli;

30. lükkab tagasi riigihankeid käsitlevate õigusaktide kohaldamise juhtudel, kus kohalikud 
omavalitsused soovivad täita ülesandeid oma mõjupiirkonnas koos teiste kohalike 
omavalitsustega, ilma vastavate teenuste osutamist muudele turul olevatele kolmandatele 
isikutele pakkumata;



PR\626826ET.doc 7/13 PE 376.736v01-00
Freelance-tõlge

ET

31. peab sellega seoses vahe tegemist delegeerimise ja volitamise vahel kohatuks ja lükkab 
mõlemal juhul tagasi riigihankeid käsitlevate õigusaktide kohaldamise; 

32. peab riigihanke eeskirjade kohaldamist siiski alati vajalikuks juhtudel, kui teenuseid saab 
pakkuda kohalike omavalitsuste vahelise koostöö raames, näiteks turul olevate 
eraettevõtjate kaudu, või lasta avalikke ülesandeid täita eraettevõtjatel või teistel kohalikel 
omavalitsustel väljaspool kohalike omavalitsuste vahelist koostööd. 

o
o o

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele.
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SELETUSKIRI

Üldised märkused

Viimastel aastatel on avaliku ja erasektori partnerlus saavutanud kogu Euroopas aina suurema 
populaarsuse. Sealjuures erinevad liikmesriikides kasutatavad mudelid tunduvalt, olenevalt 
siseriiklikust õigusraamistikust ja sektorist, kus avaliku ja erasektori partnerlust kasutatakse. 
Et praegu puudub avaliku ja erasektori partnerlusel ühtne üleeuroopaline definitsioon, kujutab 
mõiste endast avalike asutuste ja eraettevõtluse vaheliste lepingute üldist kirjeldust. Lepingud 
puudutavad avalikke infrastruktuurimeetmeid või avalikke teenuseid. 
Kui avaliku ja erasektori partnerlust rakendatakse õigesti, viib see reeglina väiksemate 
kasutuskuludeni, riski suurema hajutamiseni, avalike tööde ja teenuste kiirema tegemiseni 
ning kvaliteedi paranemise ja kokkuhoiuni.

Täpsemal vaatlemisel torkab silma, et avaliku ja erasektori partnerluse arengustaadium on 
Euroopa Liidu siseselt küllaltki erinev. Laias laastus võib eristada kolme liikmesriikide
rühma: tipprühm, kuhu kuuluvad Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa ja Itaalia, 
keskrühm ning rühm, kuhu kuuluvad selles valdkonnas väheste kogemustega riigid. Kesk- ja 
Ida-Euroopa riigid moodustavad oma erilise majandusliku ja poliitilise olukorra tõttu eraldi 
rühma. Avaliku ja erasektori partnerlus mängib neis riikides tänapäevase infrastruktuuri 
loomisel eriti olulist rolli.  
Ülalnimetatud liikmesriikide tipprühma iseloomustab see, et tal on laialdased kogemused 
erinevates sektorites, alates raudteede ja teede infrastruktuurimeetmetest kuni projektideni 
tervishoiusüsteemis ning hariduse ja vanglate valdkonnas. Lisaks on neil riikidel sageli selge 
ettekujutus avaliku ja erasektori projektide eelistest ja puudustest üksikutes sektorites. Tihti 
on siseriiklikul või piirkondlikul tasandil olemas juba konkreetsed õigusaktid ning edukuse 
mõõtmiseks on välja töötatud sihipärased hindamismeetodid. Teistes riikides, nagu Iirimaal, 
on moodustatud oma haldusosakonnad, et välja töötada ja tsentraliseerida avaliku ja erasektori 
partnerluse õigusekspertiis.

Eelkõige avaliku ja erasektori partnerluse kasutamise pioneeri nimetust kanda võiva 
Ühendkuningriigi, aga ka teiste riikide kogemuste põhjal võib teha järgmised järeldused:

- Mõni sektor paistab sobivat avaliku ja erasektori partnerluse jaoks paremini kui teine. 
Raudtee ja teede infrastruktuuriprojektid on tavaliselt loonud mõõdetava lisaväärtuse. 
Jääb oodata, kas samasuguseid tulemusi on võimalik saavutada ka tervishoiu- ja 
haridussüsteemis ning muudes valdkondades. Et lepingud on äsja sõlmitud, ei saa siin 
veel anda lõplikku hinnangut. Kiire tehnoloogilise arenguga sektoritesse, nagu IT-
valdkonda, ei paista avaliku ja erasektori partnerlus igatahes sobivat. Pea võimatu on 
seada usaldusväärseid pikemaajalisi kvaliteedistandardeid, ilma et takistataks 
võimalikke uuendusi ja teenuste kvaliteedi paranemist.

- Oluline näib olevat õige parameetrite valik avaliku ja erasektori partnerlusprojekti 
kulude ja tulude suhte mõõtmiseks.

- Ilmneb, et avaliku ja erasektori partnerlusprojektid on projekteerimis- ja arendusfaasis 
klassikaliste lepingute sõlmimisest sageli paremad, kuid neil on osaliselt tõsiseid 
raskusi käitusfaasis.

- Lisaks on vajalikud paremad vahendid tõhusaks kontrollimiseks ja erasektori 
teostusvõime mõjutamiseks. Selle hulka kuuluvad ka usaldusväärsed sanktsioonid, 
nagu maksete vähendamine või lepingu lõpetamine.
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- Lõpuks mängivad avaliku ja erasektori partnerluse arengus ja edus võtmerolli riigi 
poliitilised seisukohad ja olemasolev pädevus. Spetsiaalsete osakondade loomine 
avalikus halduses ning juhtimispädevuse parandamine nii era- kui avalikus sektoris 
viivad tulevikus tõenäoliselt paremate tulemusteni. Paljudes kohtades on vajalik 
avaliku halduse sisese mentaliteedi muutmine.

Kokkuvõttes võib öelda, et avaliku ja erasektori partnerlus ei ole mingi imerohi. Avaliku ja 
erasektori partnerlust on raske planeerida, ellu viia ja käitada. See vajab nähtavate tulemuste 
saavutamiseks pikka aega. Seda olulisem on seetõttu põhjalik eelnev uurimine, kas 
ametiasutus peaks nõustuma avaliku ja erasektori partnerlusega ning kuidas ta seda kujundab. 
Omavalitsused peaksid esialgu keskenduma oma haldusvõimekuse ja hindamismeetodite 
parandamisele, selle asemel et laiendada avaliku ja erasektori partnerlust teistele sektoritele.
Avaliku ja erasektori partnerluse korral peaks olema tagatud see, et riske kannab see pool, kes 
oskab neid kõige paremini juhtida, ning et erasektori kaasamisega kaasnevaid eeliseid 
kasutatakse tõhusalt. Ilma selle lähenemisviisita tekib avalikul sektoril oht viia avaliku ja 
erasektori partnerlust läbi valedel alustel, nagu eelarveseisu lühiajaline parandamine 
pikaajalise finantsilise kindluse kahjuks.

Avaliku ja erasektori partnerluse praeguse õigusraamistiku puhul võib näha, et ei eraõigusliku 
partneri valimisel ega rakendusfaasis ei ole spetsiaalseid Euroopa õigusest tulenevaid eeskirju. 
Partneri valimisel kehtivad üldised EÜ asutamislepingu põhimõtted ning olemasolevad 
riigihanke direktiivid. EÜ asutamislepingu kohaselt kuuluvad kõik lepingud, mille kohaselt 
avalik-õiguslik asutus sõlmib lepingu, EÜ asutamislepingu artiklites 43–49 sätestatud 
asutamisõiguse ja teenuste vaba liikumise põhimõtte alla. Seetõttu peavad avaliku ja 
erasektori partnerluslepingud vastama läbipaistvuse, võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja 
vastastikuse tunnustamise nõuetele. Lisaks kuuluvad avaliku ja erasektori partnerluslepingud, 
mida saab määratleda riigihangetena, üldiste riigihanke direktiivide rakendusalasse. 
Ehituskontsessioonide suhtes kehtivad mõned eritingimused, samal ajal kui teenuste 
kontsessioonid ei kuulu seni teiseste õigusaktide alla. Avaliku ja erasektori partnerluse 
rakendamise suhtes kehtivad siseriiklikud õigusaktid, mis peavad olema kooskõlas EÜ 
asutamislepingu ülimuslike eeskirjadega. 

Seoses avaliku ja erasektori partnerlust käsitleva ühtse õigusraamistiku puudumisega Euroopa 
tasandil ning siseriiklike õigusaktide heterogeensusega tekib küsimus, kas läbipaistvuse ja 
tõhusa konkurentsi tagamiseks turuosaliste vahel ei oleks vaja ühtseid reegleid. Rohelisele 
raamatule järgnenud arutelul oli vähene osalejate enamik avaliku ja erasektori partnerluse 
horisontaalse reguleerimise vastu, kuid pooldas kontsessioone ning institutsioneeritud avaliku 
ja erasektori partnerlust puudutavaid algatusi, kusjuures vormi suhtes puudus üksmeel. 

Avaliku ja erasektori partnerlus kujutab endast põhimõtteliselt ühte riigihanke vormi. Siiski 
on eelkõige Euroopa Kohtu levinud pretsedendi tõttu tekkinud õiguskindlusetus, mis tuleks 
kaotada. Selleks on vaja komisjoni seadusandlikku algatust. Samuti tuleb hoolikalt uurida, 
millises osas saab eeskirju ühtlustada, kaotamata seejuures olulisi erinevusi. Põhimõtteliselt 
tuleb seadusandlikku protsessi suhtuda ettevaatlikult, sest avaliku ja erasektori partnerlus 
kujutab endast sageli väga keerukaid kokkuleppeid, mille atraktiivsus saab jääda püsima 
ainult paindliku reguleerimise puhul. Mis puudutab meetmete laadi, siis tuleb teatistele 
eelistada seadusandlikke meetmeid. Isegi kui komisjoni kahtlused selles osas, et riigihanke 
direktiivid võeti vastu alles kaks aastat tagasi ja et paljudes riikides ei ole neid veel üle 
võetud, vastavad tõele, nõuab reguleeritava ala tähendus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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kaasotsustust. Mittesiduvate õigusaktide koostamine lükatakse selgelt tagasi. Lisaks ei too 
tõlgendavad teatised kaasa soovitavat õigusselgust, vaid viivad vastupidiselt just uute 
menetlusteni Euroopa Kohtus.

Õiguspoliitiliselt tuleks esindada selget seisukohta, mille kohaselt tuleb alati, kui valitakse 
eraõiguslikku partnerit, valida läbipaistvad menetlused. Lisaks läbipaistvuse nõudele ja ausale 
konkurentsile turuosaliste vahel on põhjuseks ka see, et eraettevõtlust ja ametiasutusi 
suunavad põhimõtteliselt erinevad huvid. Olukorda tuleb teisiti hinnata omavalitsustevahelise 
koostöö korral, mis on kohaliku omavalitsuse organisatsioonilise ülimuslikkuse väljund. Et 
probleemid avaliku ja erasektori partnerluses olenevalt teemade ringist erinevad, tuleb neid 
järgnevalt eraldi käsitleda. 

Avaliku ja erasektori partnerlus riigihanke kujul

Avaliku ja erasektori partnerluse korral, mida võib iseloomustada riigihankena, on küsimus 
eelkõige hankemenetluse kohaldamises. 
Koos võistlevate läbirääkimistega tekkis tuntud avaliku, suletud ja läbirääkimiste protseduuri 
kõrvale uus hankemenetluse kord künnisest kõrgemale jäävate menetluste puhul. Protseduur 
ühendab hankemenetluse ja läbirääkimiste protseduuri elemente. See on avatud ja suletud 
protseduuri suhtes subsidiaarne, kuid läbirääkimisprotseduuri suhtes ülimuslik. Liikmesriigid 
võivad ette näha hankemenetluse võistlevate läbirääkimiste abil eriti keerukate hangete korral. 
Raskusi valmistab erilise keerukuse täpsem määratlemine. Eriti keeruka hankega on tegu siis, 
kui avalik tööandja 

- ei ole objektiivselt võimeline esitama tehnilisi vahendeid, millega tema vajadusi ja 
eesmärke on võimalik täita ja/või 

- ei ole objektiivselt võimeline esitama projekti juriidilisi ja/või finantstingimusi.

Seega tekib küsimus, kas avaliku ja erasektori partnerlusprojektid on üldiselt eriti keerukad. 
Selle kohta tuleb öelda, et avaliku ja erasektori partnerlusprojektid on sageli eriti keerukad, 
kuid ei ole seda tingimata alati. Pigem tuleb otsustada iga konkreetse juhtumi korral eraldi. 
Igal juhul võib väita, et võistlevate läbirääkimiste menetlus on avaliku ja erasektori 
partnerluse valdkonnas eelistamist väärt, sest see ühendab endas suletud protseduuri ja 
läbirääkimiste protseduuri eeliseid. Tänu oma paindlikkusele võimaldab see leida optimaalse 
lahenduse suure konkurentsisurve all. Selle puudusteks on aga keerukus ja kõigi osalejate 
ajakulu. Neid tasakaalustab siiski läbirääkimiste menetlusele omane suurem läbipaistvus. 
Sellega väheneb konkurentsi ohustava käitumise oht. Protseduuri kohaldamise lihtsustamiseks 
peaks komisjon täpsustama mõistet „õiguslik ja finantsiline keerukus".

Avaliku ja erasektori partnerlus kontsessiooni kujul

Üks praeguse avaliku ja erasektori partnerluse kohta käiva arutelu põhipunkte on küsimus, kas 
teenuste kontsessioonide jaoks tuleb luua ühenduseülene eeskiri, ning kui jah, siis kas see 
eeskiri peaks eksisteerima eraldi või võib seda käsitleda koos riigihangetega. Mõne aasta eest 
andis komisjon välja teatise „Ühenduse õiguse tõlgendamise küsimused kontsessioonide 
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valdkonnas“. Arutelu põhjal otsustas komisjon kõigepealt läbi viia tagajärgede hindamise, 
enne kui ta otsustab, kas avaldada täiendav tõlgendav teatis või direktiivi eelnõu. Selline 
toimimisviis on tervitatav. 

Olukord, kus selles valdkonnas puudub õigusnormide koordineerimise kohustus, samuti 
asjaolu, et teenuste kontsessioone käsitlevaid eeskirju soovivad kehtestada vähesed 
liikmesriigid, takistab asjassepuutuvate turgude ühenduseülest avamist. See olukord ei sisalda 
endas mitte ainult konkurentsi kadumise ohtu, vaid viib ka juriidilise ebakindluseni. Selle 
tagajärjeks on eelkõige piiritlemisraskused, sest keerukate avaliku ja erasektori 
partnerlusprojektide korral ei ole nende identifitseerimine teenuste kontsessiooni või 
lepinguna mitte alati lihtne.

Seega on lepingute sõlmimise korra otsustavaks eeliseks kontsessioonide korral sellega 
seonduv üleeuroopaline õiguskindlus. Ning õiguskindlus tähendab investeeringute kindlust, 
mis mõjub omakorda positiivselt konkurentsile. Kontsessioone puudutav õiguslik 
regulatsioon peaks sätestama konkreetse lepingu sõlmimise korra, mis arvestab selle 
õigusvormi eripärade. See toob selgust selles osas, et ametkonnad ei või anda ettevõttele 
kontsessiooni ilma konkursita valikuprotseduurita. Selline konkurents viib reeglina 
maksumaksja seisukohalt madalamate hindadeni teenuse sama või koguni parema kvaliteedi 
juures. Kuid niikaua kui ettepanek ei vasta seadusega kehtestatud nõuetele, jääb alles kahtlus, 
et teenuste kontsessioonid teenivad riigihankeid käsitlevate õigusaktide eiramise huve. 

Institutsioneeritud avaliku ja erasektori partnerlus ja in-house

Institutsioneeritud avaliku ja erasektori partnerluse puhul on tegemist eraõiguslike ja avalik-
õiguslike partnerite vahelise üksusega. Selliste üksuste ülesandeks on avalikkusele teenuse 
võimaldamine või osutamine, tavaliselt olmeteenuste valdkonnas. Institutsioneeritud avaliku 
ja erasektori partnerlus võib tekkida segakapitaliga ettevõtte loomise teel, aga ka sellisel teel, 
et eraettevõte saavutab kontrolli endises avalik-õiguslikus ettevõttes, st osaluse muutmise teel. 

Siin tekib küsimus, kas riigihankelepingu sõlmimise seisukohast on need kaks protsessi, st 
uue ettevõtte rajamine ja osaluse muutmine, asjakohased. Komisjoni arvates tuleb selle 
ettevõtte eraõiguslik osapool vastavalt asjassepuutuvatele ülesannetele valida välja 
läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil, täpsemalt olenevalt konkreetsest lepinguvormist 
vastavalt riigihanke direktiividele või EÜ asutamislepingule. Komisjoni seda seisukohta tuleb 
järgida, sest vaid objektiivsete kriteeriumide alusel partneri väljavalimine tagab ausa 
konkurentsi. Kui segakapitaliga ettevõtte eraõiguslik osapool on välja valitud, oleksid 
täiendavad hankekonkursid lepingu jaoks ebavajalik bürokraatlik ajaraiskamine. Seetõttu 
tuleks vältida topelthankekonkurssi. 

Äsja nimetatud teemaderingi kuulub ka küsimus, kas riigihanke- või kontsessioonilepingu 
sõlmimine segakapitaliga ettevõttega eeldab hankekonkurssi protseduuri (nn in-house-
problemaatika). Siin on saanud teed näitavateks kriteeriumideks Euroopa Kohtu otsused 
Teckal’i ja Stadt Halle kohta. 

Teckal’i kohtuasja põhjal ei õigusta lepingut sõlmiva asutuse osalus segakapitaliga ettevõttes 
lepingu sõlmimise põhimõtetes erandi tegemist. Otsustav olevat lepingu sõlmimine iseseisva 
juriidilise isikuga. Selle järgi tunnustataks lepingu sõlmimise õiguses tehtavat erandit siis, kui 
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lepingut sõlmival asutusel on segakapitaliga ettevõtte üle kontroll samamoodi nagu oma 
asutuse üle ning kui ettevõte asuks olulisel määral tegutsema ametiasutuse eest. Võrdsuse 
tagamiseks lepingu sõlmija sisemiste üksustega peavad mõlemad kriteeriumid olema 
kumulatiivselt täidetud. Täiendava selguse tõi Stadt Halle kohtuasi. Selle kohaselt otsustas 
Euroopa Kohus, et „lepingut sõlmiv riigiasutus tohib sõlmida lepingu talle kuuluva 
ettevõttega ainult siis ilma lepingu sõlmimise korrast kinni pidamata, kui talle kuulub 100% 
ettevõtte kapitalist“, st ettevõttes puudub ka väikseim eraosalus. Vaid siis on tööandjal 
Euroopa Kohtu seisukoha järgi samasugune kontroll ettevõtte üle kui oma asutuse üle.

Selle kohtuasjaga tuleb nõus olla kahel põhjusel: esiteks põhineb erakapitali paigutamine 
ettevõttesse motiividel, mis on seotud erahuvidega, ning järgib seega teistsuguseid eesmärke 
kui on avalikel huvidel. Teiseks kahjustaks riigihankelepingu sõlmimine segakapitaliga 
ettevõttega ilma hankekonkurssi korraldamata ausa konkurentsi eesmärki ning huvitatute 
võrdset kohtlemist. Selline protseduur looks segakapitaliga ettevõttes osalevale eraettevõttele 
eelise tema konkurentide suhtes. 

Kohalike omavalitsuste vaheline koostöö

Vastavalt Euroopa Kohtu 13. jaanuari 2005. aasta otsusele (komisjon vs Hispaania) peavad 
kohalike asutuste vahelised koostöökokkulepped olema sõlmitud üldistel riigis kehtivatel 
õiguslikel alustel. Lepingute sõlmimise õigus kehtib alati, kui kaks õiguslikult erinevat isikut 
sõlmivad rahalist huvi pakkuva lepingu. Osalevate isikute staatus ei ole selle järgi oluline. 
Tegemist võib olla ka kohalike asutustega. Otsus vallandas Euroopa kohalike omavalitsuste 
vahel arutelu selle üle, kas või millisel juhul kuuluvad kohalike omavalitsuste vahelised 
koostöövormid lepingute sõlmimise õiguse rakendusalasse. 

Vastus sellele küsimusele peab lähtuma olukorra kirjeldusest. Euroopas ja liikmesriikides on 
ühiskonna õiguskorraldusele iseloomulik riigi ja ühiskonna eristamine. Kui ühiskonda, mille 
juurde kuulub ka majandus, iseloomustab vabadus, privaatautonoomia ja turg, tuleb 
vastupidiselt riiki koos selle alajaotustega mõista kui organiseeritud võimu- ja otsustusüksust. 
Föderaalse korraldusega riigi eripära seisneb selles, et riiklikud alajaotused on omaette 
juriidilised isikud, mis erinevad terve riigi juriidilisest isikust. Ühiskonnast erinevuse mõttes 
jäävad nad aga riikluse osaks. Üksikute ülimuslikkuse kandjate omavahelist koostööd 
puudutavad eeskirjad on avalik-õiguslike lepingutena riikliku haldusorganisatsiooni osa ning 
erinevad seega rangelt nn alamõiguslikest lepingutest halduse ja kodanike vahel.

Selle taustal on kohalike omavalitsuste vahelise koostöö puhul põhimõtteliselt tegemist 
liikmesriigi haldusorganisatsiooni kuuluvat pädevust puudutava koostöökokkuleppega. ELi 
komisjoni sõnul toimuvad „avalike volituste sisemised ümberkorraldused“. Seega on kohalike 
omavalitsuste vahelise ülesannete üleandmise puhul tegemist mitte kolmandatelt osapooltelt 
hankimisega, vaid siseriiklike organisatoorsete meetmetega. Riigisiseselt antakse ülesanne 
teisele asutusele. Selles valdkonnas ei ole ELil vastavalt piiratud ühekordselt antud pädevuse 
põhimõttele pädevust. Riiklik haldusorganisatsioon on taandunud pigem ELi protseduurilise 
ja organisatoorse autonoomia põhimõtte kohaselt – ka Euroopa Kohtu seisukoha järgi. Juhul 
kui selliseid ülesannete täitmise ümberkorraldusjuhtusid vaadataks riikliku üldorganisatsiooni 
sees tõepoolest riigihankekohustuslikena, võrduks see kaudse erastamiskohustusega. See aga 
ei saa olla sooviks, sest riigil on põhimõtteliselt vaba valik, kas ta osutab teenuseid ise või 
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annab need üle kolmandatele turuosalistele. Riigihankeõigus on erastamise järelõigus. Lisaks 
oleks selline mõte vastuolus EÜ lepingu artikliga 295, mille järgi ei puuduta EÜ 
asutamisleping omandi õiguslikku režiimi liikmesriikides.

Kohaliku omavalitsuse ülimuslikkuse õigus on tagatud nii siseriiklikul kui Euroopa tasandil. 
Euroopa seisukohalt tuleneb see esiteks EÜ asutamislepingu artikli 5 subsidiaarsuse 
põhimõttest ja teiseks Euroopa kohaliku omavalitsuste harta artiklitest 2 ja 4. Ka Euroopa 
põhiseaduslik lepe tunnustab artiklis I-5 nüüdsest selgelt piirkondlikku ja kohalikku 
omavalitsust ning nendega seotud riigiõiguslikke aluseid, sätestades, et liit austab oma 
liikmesriikide rahvuslikku identiteeti, mis väljendub nende põhilises poliitilises ja 
haldusõiguslikus struktuuris, k.a piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused.

Loomulikult ei saa iga ülimuslikkuse kandjate vahelist kokkulepet iseenesest eraldada 
riigihankeõigusest. Pigem on vaja puhtalt haldusorganisatoorsete meetmete ja halduskandjate 
vaheliste hankelepingute vahel eristamist. Viimase osas leiab kohaldamist riigihankeõigus.

Ka Euroopa Kohtu 13. jaanuari 2005. aasta otsus koostöölepingute kohta Hispaanias ei sunni 
selles osas peale muud vaadet. See ütleb lõppude lõpuks ju vaid seda, et 
riigiorganisatsioonisiseseid avaliku sektori omavahelisi kokkuleppeid ei tohi hoobilt ja 
üldiselt riigihankeõigusest eraldada.

Komisjon peaks selle kirjeldatud vaate alusel välja töötama kriteeriumid olemasoleva 
juriidilise ebakindluse kõrvaldamiseks.


