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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament kritiseeris 2011. aastal Rühle raportis nõudmist võtta vastu õigusakt 
kontsessioonilepingute kohta. 
Komisjoni ettepanek tekitaks pigem ainult palju uusi probleeme. 

Riigi ülesanded

Riik pakub kõigi oma struktuuridega kodanikele teenuseid ja kaupu. 
Kaubad ja teenused võib jagada näiteks kohustuslikeks universaalteenusteks, üldist huvi 
pakkuvateks sotsiaalteenusteks, üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks ja 
üldhuviteenusteks1. 
Teenuste eristamine on raske ja sageli teevad seda hiljem kohtud. Ettepanekus teenuseid ei 
eristata. 

Riik sõlmib oma ülesannete täitmiseks riigihankemenetluse raames lepinguid, millest osa on 
kontsessioonilepingud. Ettepanekus ei ole lepinguid eristatud ega esitatud ka vastastikused 
välistamiskriteeriumid.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 14 ja protokolli nr 26 kohaselt otsustavad kohalikud, 
piirkondlikud ja riiklikud asutused, kas nad pakuvad ise üldhuviteenustega seotud kaupu ja 
teenuseid või korraldavad nende pakkumiseks hankemenetluse. Seejuures on keskse 
tähtsusega inimeste eest hoolitsemine, mitte siseturu kriteeriumid. Seepärast tuleb õigusakti 
reguleerimisala üksikasjalikult kindlaks määrata. 

Kõik riiklikud tasandid võtavad ülesandeid ja järgivad eesmärke, millega tagatakse avalik 
huvi, kogukond ja ühtekuuluvus. 
Otsustajate võimalused on hankekriteeriumite valiku tõttu tugevalt kitsendatud, mis piirab 
nende otsustusõigust. 
Ettepanekus esitatakse majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium.  
Selle kriteeriumi puhul võib hinnale ja kuludele lisaks võtta arvesse teatavaid tehnilisi 
kriteeriume. See piirab lepingu sõlmimist. Finantsraskustes valitsemissektor võib tunda end
kohustatuna lepingu sõlmimiseks, sest avaliku sektori töötajatel on sageli suurem sissetulek 
kui erasektori töötajatel. 
Kontsessioonilepinguid reguleeriva direktiivi ülesanne ei ole sundida erastama avaliku sektori 
ülesandeid.

Lepingute sõlmimisega seotud nõuded piiravad ka hankemenetluse kriteeriume. 

Kuna ettepanekus teenuseid nende olemuse põhjal ei eristata, võivad suveräänsus ja teenuste 
osutamise vabadus omavahel konflikti sattuda. Seda on võimalik vältida vaid teatavate 
teenuste välistamisega. 

Kontsessioonilepingute reguleerimise eesmärk ei ole valitsemissektori eelarvete 
konsolideerimine. Selle asemel, et tekitada madalate hindadega ja kuludega väljaminekute 

                                               
1 Euroopa Komisjoni teatis COM(2011) 900 final.
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poolel survet, peaks see aitama saavutada suuremaid sissetulekuid.

Üldkriteeriumid 

Direktiivi ettepanekuga ei saavutada õiguskindlust. Kontsessioonilepingu määratlus erineb 
Euroopa Liidu Kohtu antud määratlusest. See mõjutaks uusi otsuseid. Muude lepinguliste 
suhete, nagu litsentside ja lubade määratlus puudub.

Riskide ülekandumise kriteerium on ebapiisav. Kui veevarustuse kontsessionäär muutuks 
maksejõuetuks, peab riik ka edaspidi veevarustuse tagama. Riski ei saaks mitte kunagi 
täielikult kontsessionäärile üle kanda.

Menetluse läbipaistvus ja lihtsus ei ole tagatud. 

Kui kaua selline kord kehtib, on ebaselge. Edaspidiseid nõudmisi ja läbirääkimisi ei ole 
võimalik ette näha. 

Kvaliteedi tagamise ja madala hinna kriteeriumid on omavahel vastuolus. 

Tööhõive ja sotsiaalküsimused 

Madala hinna kriteerium hakkab kogemuste kohaselt avaldama survet töövõtja ja alltöövõtja 
töötajate arvule ning nende töötingimustele. See on vastuolus Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 9 sätestatud horisontaalse sotsiaalklausliga. 
Majanduslikult soodsaima pakkumuse kriteerium sisaldab sotsiaalsete kriteeriumite toetamise 
nõuet. See ei sisalda aga klauslit kollektiivlepingute järgimise kohta või muid sarnaseid 
kriteeriume. Seega toimub hinna allalöömine töötajate arvelt. 

Kriteeriumite järgimisega seoses viidatakse nii riiklike kui ka Euroopa Liidu tööõiguse 
normidest kinnipidamisele. Riiklikud normid peavad siiski olema kooskõlas Euroopa Liidu 
õigusega. Seega on võrdväärse töö eest sarnasel töökohal võrdse tasu maksmise põhimõtte 
järgmine tegelikult välistatud.

Ettepanekus puudub selgesõnaline märge selle kohta, et mitte ühelegi riigile ei tehta takistusi 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO konventsiooni nr 94 kohaldamisel ja et kõik 
liikmesriigid peavad eelnimetatud konventsiooni ratifitseerima ja seda järgima. 

Sotsiaalsed teenused on tugevalt seotud inimeste elu ja tervisega eelkõige kohalikul tasandil. 
Need tuleks koos töövõtjate ühenduste pakutavate teenustega ettepanekust täielikult välja 
jätta.

Sageli on väga raske panna alltöövõtjad pidama kinni kohustuslikest töötingimustest. 
Solidaarvastutus põhiosalistega puudub. 

******
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Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil teha 
ettepanek komisjoni ettepanek tagasi lükata.


