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ETTEPANEK VÕTTA VASTU DIREKTIIV KONTSESSIOONILEPINGUTE 
SÕLMIMISE KOHTA COM(2011) 887 LÕPLIK
COD(2011)0437

Teenuste kontsessioonilepingute sõlmimist reguleerivad praegu ainult direktiivi 2004/18/EÜ 
põhisätted ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta. Teenuste kontsessioone katavad 
ainult Euroopa Liidu toimimise lepingu üldpõhimõtted (majandusvabadus, 
diskrimineerimiskeeld, läbipaistvus, võrdne kohtlemine, proportsionaalsus, vastastikune 
tunnustamine). Käesolev ettepanek langeb kokku p r a e g u  käimasoleva 
riigihankedirektiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ läbivaatamisega. Selle tulemusel võetakse 
vastu eraldi õigusakt, mis reglementeerib ehitustööde ja teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimist klassikalises sektoris ja kommunaalteenuste sektoris.

Töödokumendis püütakse käesoleva ettepaneku esialgsel läbivaatamisel määratleda sellise 
algatuse lisandväärtust, määrata kindlaks, mis tüüpi eeskirju on vaja, ja teha kindlaks 
põhiprobleemid, mis tuleb raporti projektis lahendada.

1. Milline on lisandväärtus?

Raportöör on veendunud sellise algatuse lisandväärtuses neljal põhjusel:

– Selgitab praegust õiguslikku raamistikku. Euroopa Kohtu rohke kohtupraktika 
(2000. aastast alates 25 kohtuotsust) annab tunnistust õiguses valitsevast ebamäärasusest. 
Täpsustada on vaja mitut mõistet, kuigi ettevõtjate seisukohad on vähem lahknevad kui 
hankijate omad1 (kontsessioon, risk, vahetegemine teenuse- ja ehitustöökontsessioonide, 
kontsessioonide ja muude lepinguvormide – lubade või litsentside – või kontsessioonide ja 
riigihangete vahel).

– Tagab juriidilise stabiilsuse ja õiguskindluse. Kohtupraktikas toimunud arengud, 
ühtsuse puudumine aluslepingu põhimõtete rakendamisel ja õigusmaastiku killustatus ELis 
tekitavad eri osalisi kahjustavat õiguskindlusetust. Kui Euroopa Kohus tuvastas, et hankijad 
peavad järgima asutamislepingu aluspõhimõtteid2, siis ei selgitanud ta siiski piisavalt, mida 
need eeldavad.

– Toetab riigiasutuste tegevust majandustaristu arendamisel ja moderniseerimisel 
ning avalike teenuste edendamisel.

– Ergutab konkurentsi ELis ja edendab Euroopa ettevõtjate teket (läbipaistvuse ja 
menetluste õigluse tagamine, vastastikku sõlmitud lepingute kuritarvitamise karistamine). 
40% 2010. aastal konsulteeritud ettevõtjatest ütlevad, et nad on teadlikud selliste lepingute 
olemasolust3. Kõikidele kandidaatidele võrdseid tingimusi tagavate selgete reeglite 
puudumine võib seada väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ebasoodsamasse olukorda, 

                                               
1 SEC(2011) 1588 lõplik, 20.12.2011, Lisa I B.
2 Kohtuasi C-324/98, Telaustria, 2000.
3 SEC(2011) 1588 lõplik, 20.12.2011, Lisa I B, lk 68.
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taandades nad alltöövõtjate rolli1. Konkurentsile avatus ei tähenda siiski avalike teenuste 
privatiseerimist kiirkorras.

Tõstatati küsimus riigihangetest eraldiseisva algatuse mõttekusest. See on õigustatud, 
arvestades kontsessiooni põhimõtteliselt erinevat olemust võrreldes riigihankega: vastutus 
kandub riigiasutuselt üle kontsessionäärile ja tekib ehitustööde tegemise/teenuste osutamisega 
seotud majanduslik risk. Kontsessioon ei ole üks riigihanke vorm; selle eripärasid tuleb seega 
arvesse võtta.

2. Milliseid eeskirju on vaja?

Raportöör on seisukohal, et:

– kontsessiooni määratlemine on põhitähtis, arvestades riikides antud määratluste 
paljusust (reguleerimisala piiritlemine);

– kontsessiooni eeskirju ei tule riigihanke-eeskirjadest kopeerida;

– eeskirjad peavad olema selged, lihtsad ja mitte tekitama liigset bürokraatiat;

– avalike võimude vabadust otsustada, kuidas nad korraldavad oma avaliku teenuse 
ülesannete täitmise, tuleb selgelt tunnustada;

– tuleb austada riigiasutuste ja ettevõtjate läbirääkimisõigust ja lepinguvabadust.
Kui esimestele tuleb jätta nende valikutes teatav tegutsemis- ja kaalutlusruum, siis teistel 
peavad olema objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, arvestades ajalist ja rahalist survet, 
mida tähendab oma kandidatuuri esitamine;

– pakkujate õiguste austamine peab olema tagatud (kaebeõigus, andmete 
konfidentsiaalsus jne).

3. Peamised probleemid

Järgnevates punktides antakse ülevaade teemast, seejärel peamistest probleemidest, mida 
raportöör soovib põhjalikumalt käsitleda.

a) Kontsessiooni mõiste

Euroopa Kohtu kohtupraktikas (13 kohtuasjas 25-st alates 2000. aastast) üha uuesti esinev 
kontsessiooni mõiste määratlus on põhitähtis. Kontsessiooni/riigihanke eristamine jääb 
Euroopa tasandil ebaselgeks (kontsessiooni määratlus direktiivis 2004/18/EÜ võrreldes 
riigihankelepinguga).

                                               
1 SEC(2011) 1588 lõplik, 20.12.2011, lk 17.
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→ Kontsessiooni mõistet on vaja selgitada (riskitase/tüüp, spetsiifilisemate kriteeriumide 
asjakohasus – nt käibeprotsent).

→ Ehitustöö- ja teenusekontsessioonide eristamine; segakontsessioonide mõiste ja neile 
kohaldatav õigusrežiim. Kuna enamik ehitustöökontsessioone sisaldab teenuste 
kontsessioone, on raske kindlaks määrata, mis on seda tüüpi lepingu staatus.

→ Kontsessiooni ja riigihanke erinevuse selgitamine (riigihangete kohta käivate terminite 
kasutamine kontsessioonide puhul, nt ‘hange’ ‘lepingu’ kohta, ‘hind’ ‘väärtuse’ kohta, jne).

b) Reguleerimisala ja välja jäetud valdkonnad

Käesolev ettepanek kehtib lepingutele väärtusega vähemalt 5 miljonit eurot (artikkel 5), ning 
2,5–5 miljoni euro väärtusega teenuste kontsessioonidele kohaldatakse lihtsustatud menetlust 
(artikkel 5 lõige 2). Ette on nähtud erandid (artiklid 8–15) ja mööndused (artikkel 17).

Endised mitteprioriteetsed teenused

Direktiivides 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ prioriteetsete ja mitteprioriteetsete teenuste vahel 
vahe kaotamine tekitab teatava ebamäärasuse seni mitteprioriteetseteks peetud teenuste 
staatuse suhtes, kusjuures direktiivi täielikust reguleerimisalast on välja jäetud ainult „need 
teenused, millel on piiratud piiriülene mõõde” (põhjendus 21).

→ Direktiivi esemeks olevate teenuste täpne identifitseerimine.

→ Seni mitteprioriteetseks peetud teenuste loetelu direktiiviga 2004/18/EÜ piiramise 
asjakohasus (Lisa II B).

→ Selgitamine, miks ei kohaldata sotsiaalteenuste/muude eriteenuste suhtes muid sätteid 
peale avaldamist käsitlevate sätete (artikkel 17).
Energia

Võrgutaristu haldamisega seotud tegevus ettevõtja ainuõiguse teostamise raames (artikkel 8 
lõige1) on välistatud. Kuigi see vabastus näib pragmaatiline (konkurentsi ei ole, kuna riik on 
andnud ainuõiguse), ei hõlma see energiavarustustegevust riigi reglementeeritud hinnakirjaga 
tariifide tasakaalustamise meetodil. See tugineb sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
põhimõtetel (kõik kodanikud saavad energiat sama tariifiga, olenemata nende asukohast riigi 
territooriumil). Omavalitsusel ei ole võimalust ettevõtjat valida.

→ Võtta arvesse riigi reglementeeritud tariifiga energiavarustustegevuse väljajätmist.
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Vesi

Selles sektoris on palju vastandlikke seisukohti, mistõttu tekib kahtlus võimaliku kiire 
erastamise suhtes.

→ Mitte taandada selle sektori küsimust lihtsalt ideoloogilisele erastamise „poolt või vastu” 
debatile.

→ Vaja on kinnitada riigivõimude vabadust otsustada oma avaliku teenuse ülesannete 
korraldamine.

Muud väljajätmised

Käesolev ettepanek oleks ebaselge teiste sektorite jaoks (nt sadamateenused, ühistransport).

→ Asjaomaseid sätteid on vaja selgitada.

c) Põhimõtteliselt välja jäetud valdkonnad: avaliku sektori koostöö ja sidusettevõtja

Vertikaalne koostöö („majasisene”)

Kontsessioonid, mille on avaliku sektori või võrgustiku sektori hankija andnud teisele 
juriidilisele isikule, on välja jäetud tingimustel: selline avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija teostab asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida ta 
teostab oma osakondade üle; vähemalt 90 % asjaomase juriidilise isiku tegevusest toimub 
kontrolliva avaliku sektori või võrgustiku sektori hankija või sama hankija kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses; kontrollitaval juriidilisel isikul puudub erasektori osalus 
(artikli 15 lõige 1). See vertikaalne koostöö, mida ei ole praegustes direktiivides 2004/17/EÜ 
ja 2004/18/EÜ ette nähtud, tuleneb Euroopa Kohtu kohtupraktika kodifitseerimisest 
(kohtuotsus Teckal1), on mõiste, mida seejärel laiendati mitme avaliku sektori hankija ühisele 
kontrollile (kohtuotsus Coditel2) (käesoleva ettepaneku artikli 15 lõige 3).

Peamine kriitika hõlmab kohtupraktika sobimatut kodifitseerimist; meelevaldset 90% valikut 
(kohtupraktikas märgitakse ainult, et on vaja, et asjaomane juriidiline isik sooritab „olulise” 
osa oma tegevusest hankija(te)ga, kes teda kontrollib (kontrollivad); vaja on juhtumipõhist 
analüüsimist; „majasisest” arengut tajutakse avaliku ja erasektori vahelise ebaausa
konkurentsi allikana.

Kritiseeritud on ka igasuguse erasektori osaluse keelamist, väites, et vaja on hinnata 
                                               
1 Kohtuasi C-107/98, 1999.
2 Kohtuasi C-324/07, 2008.
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taotletavat eesmärki (äriline/tööstuslik eesmärk või avaliku teenuse ülesanne), mitte ainult 
seda osalust ennast, või lubada erasektori vähemusosalust.

→ Vaja on tunnistada avaliku sektori/võrgustiku sektori hankijate ise organiseerimise 
võimu ja „majasisene” koostöö direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

→ Küsimust tekitab 90% kriteeriumi valik ja sellest piirmäärast kinnipidamise 
kontrollimise meetodid.

→ Vaja on selgitada mõistet „tegevus, mida juriidiline isik teostab avaliku 
sektori/võrgustiku sektori hankijatele” (lepingute arv? käive?).

→ Sama tüüpi küsimus tekib mitme avaliku sektori/võrgustiku sektori hankija ühise 
kontrolli raames juriidilise isiku üle „majasisese” koostöö tingimustes (artikli 15 lõige 3).

→ Küsitav on igasuguse erasektori osaluse keelu asjakohasus.

Horisontaalne koostöö

Käesoleva ettepanekuga jäetakse direktiivist välja horisontaalne koostöö avaliku sektori 
asutuste vahel (artikli 15 lõige 4). Sellega kodifitseeritakse Euroopa Kohtu kohtupraktika 
(kohtuotsus Hambourg1), seades selle väljajätmise tingimuseks mitu kriteeriumit (välistatud 
on igasugune erasektori osalus; avaliku sektori asutuste tegelik koostöö avalik-õigusliku 
ülesande „ühiselt” täitmiseks; avalik huvi kui ainus kokkuleppe ese).

On veel teisi kriteeriumeid, mis ei tulene kohtupraktikast, nagu see, et avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijad ei saa tegutseda avatud turul suuremal määral kui 10% 
kokkuleppe seisukohast olulise tegevuse käibest (artikli 15 lõike 4 punkt c), või et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate vahel ei toimu rahalisi ülekandeid, v.a ülekanded, mis 
vastavad ehitustööde, teenuste või asjade tegelike kulude hüvitamisele (artikli 15 lõike 4 
punkt d).

→ Vaja on analüüsida kavandatud, eriti mitte kohtupraktikast tulenevate kriteeriumide 
asjakohasust.

→ Küsimust tekitab ülesande täitmine „ühiselt” (mõte, et hankijad peavad tingimata 
ülesannet täitma koos, samas kui võib juhtuda, et üks neist täidab seda teiste eest).

Sidusettevõtjad

Kontsessioonid, mille võrgustiku sektori hankija annab sidusettevõtjale, on direktiivist välja 
jäetud (artikli 11 lõige 3). Seda on vahel tajutud „majasisese” põhjendamatu laiendamisena 
                                               
1 Kohtuasi C-480/06, 2009.
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erisektoritesse, vähem rangete kriteeriumide kohaldamisega (80% kriteerium).

→ Küsitav on selle sätte põhjendatus ja võimalikud tagajärjed konkurentsile avatusele.

→ Vaja on analüüsida selle sätte mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

d) Menetluslikud tagatised

Avaldamine ja läbipaistvus

Avaliku sektori/võrgustiku sektori hankijad edastavad Euroopa Komisjonile elektrooniliselt 
standardvormis kontsessiooniteated (soovi sõlmida kontsessioonileping) ja kontsessiooni 
andmise teated (menetluse tulemused), mis saadetakse enne nende avaldamist riigis 
avaldamiseks Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele. Kontsessiooni andmise teate saatmise 
kohustus kehtib ka teenuste kontsessioonidele väärtusega 2,5 miljonit kuni 5 miljonit eurot 
(v.a sotsiaalteenused ja muud eriteenused).

→ Sellise asjatult keeruka ja koormavana näiva menetluse asjakohasus on küsitav.

→ Kas enne Euroopa tasandil avaldamist riigis avaldamise keeld on asjakohane ja ehk 
tuleks võimaldada samaaegse teate saatmine.

Lepingute sõlmimise kord

Käesolevas ettepanekus on ette nähtud kontsessioonilepingute sõlmimise korda reguleerivad 
sätted.

→ Küsitav on kriteeriumide tähtsuse järjekorda seadmine ja kaalumine. Kui esimene 
(artikli 39 lõige 3) tagab pakkujatele oma pakkumuste koostamiseks selged ja läbipaistvad 
tingimused, siis teine (majanduslikult soodsaima pakkumuse puhul kohustuslik) piirab 
riigiasutuste kaalutlusruumi ja võib sundida valima mitte parimat pakkujat (artikli 39 lõiked 3 
ja 5).

→ Kontsessiooni andmise kriteeriumide ja kontsessiooni eseme vahelise seose kindel 
kinnitamine (artikli 39 lõige 2) välistab võimaluse võtta arvesse teisi kriteeriumeid, mis 
võivad osutuda asjakohasteks (nt lähedus, sotsiaalsed ja keskkonnastandardid).

→ Kriteeriumide piiramine majanduslikult soodsaima pakkumuse puhul (artikli 39 lõige 4) 
ei näi asjakohane (vastav säte direktiivi 2004/18/EÜ läbivaatamise ettepanekus ei ole selliselt 
piirav, artikkel 66).
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→ Pakkujatelt hankijatele edastatavate andmete konfidentsiaalsust käsitlevad sätted on 
ebaselged. Näib, et kaitstud on ainult lahendused või andmed, mille ettevõtjad saadavad 
hankijatele otseselt konfidentsiaalsetena (artikkel 24 ja artikli 35 lõike 5 punkt b).

e) Kontsessioonilepingute täitmise kord

Kestus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv määratakse kontsessiooni kestus kindlaks ehitustööde 
tegemisel või teenuse osutamisel tehtud investeeringute tasateenimise alusel (artikkel 16).

→ Vaja on selgitada seda määratlust, milles võetakse arvesse ainult ehitustööde 
teostamise/teenuste osutamise faasi, aga mitte asutamise ja enne tööd tehtavate algsete 
investeeringute faasi.

→ Määratlust tuleb kohandada nii, et see hõlmaks ka juba toimivaid kontsessioone, kus 
investeerimise osa on väiksem.

→ Tekib küsimus seoses teiste kriteeriumide arvessevõtmisega teenuste kontsessioonide 
puhul (nt tulemuslikkus).

Lepingute muutmine nende kehtivusajal

Käesolevas ettepanekus põhjendatakse uue kontsessioonide andmise menetluse vajalikkust 
mõistega kontsessioonilepingu sätete „oluline muutmine” lepingu kehtivusajal (artikkel 42).

→ Selgitada mõistet „oluline muutmine”.

→ Määrata kindlaks konkreetsed kriteeriumid selle kindlakstegemiseks. 

Järeldus

Vaatamata protestilainele, mida tekitas käesolev ettepanek, on raportöör veendunud selle 
ettepaneku lisandväärtuses, sest see täidab praegused Euroopa tasandi õiguslüngad, mida 
Euroopa Kohtu edasiarenev kohtupraktika on täitnud vaid osaliselt.

Lõppsätted peavad täitma ühelt poolt lihtsustamise ja õiguskindluse eesmärke, teiselt poolt 
avaliku sektori asutuste vabalt haldamise põhimõtet. Kuigi käesolev dokument ei kirjelda 
probleeme kaugeltki ammendavalt, soovib raportöör tõelist arutelu, sügavamat kui lihtsalt 
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ideoloogilist debatti kontsessioone käsitleva Euroopa algatuse poolt või vastu.


