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Sissejuhatus

Raportöör on seisukohal, et riigihangete direktiivide ajakohastamisel tuleks saavutada 
tasakaal ühelt poolt eeskirjade lihtsustamise ning teiselt poolt innovaatilisi ja säästvaid 
pakkumuste hindamiskriteeriume hõlmavate nõuetekohaste ja tõhusate menetluste vahel, 
tagades samas VKEde suurema osalemise ja muutes elektroonilised hanked üldkasutatavaks. 

Eesmärgiks peaks olema kasutada siseturul ära riigihangete kogu potentsiaal, et edendada 
jätkusuutlikku majanduskasvu, tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Arvestades, et 
riigihanketurud on majanduse oluline osa (hinnanguliselt 19% ELi SKPst), aitaks riigihangete 
eeskirjade edukas läbivaatamine ja jõustamine märgatavalt kaasa reaalmajandusse 
investeerimisel ning Euroopa majanduskriisist välja toomisel.

Raportöör pooldab komisjoni ettepanekuid ning arvab, et nende hulgas on huvitavaid uusi 
põhimõtteid ja ideid. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb neid aga edasi arendada. 

Käesolevas dokumendis jagab raportöör oma esialgseid tähelepanekuid ettepanekute kohta, et 
alustada liikmetega arutelu. Selleks jagab raportöör oma töö temaatiliselt, võttes aluseks 
allpool toodud kümme rühma, millest kõige olulisemad on 1., 2., 5. ja 4. rühm (vt ka rühmade 
loetelu lisas).

Aruteluteemad

Järgmistes jaotistes esitatakse iga rühma peamised aruteluteemad või probleemid, mida 
raportöör soovib välja tuua ja/või lähemalt uurida. 

1. rühm: laiem menetluste valik

Ettepanekutega laiendatakse avaliku sektori hankijate menetluste valikut ja soovitakse seeläbi 
muuta hankeprotsesse paindlikumaks. Eelkõige lihtsustatakse nendega „konkurentsipõhise 
läbirääkimistega hankemenetluse” (varem „väljakuulutamisega läbirääkimistega 
hankemenetlus”) kasutuselevõttu. Laiendatud on taotluse aluseid ja need on toodud samale 
tasemele võistleva dialoogiga. Siiski ei muudeta „konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust” standardmenetluseks. Lisaks luuakse uus menetlus 
„innovatsioonipartnerlus”, mis on järjestikuste etappidena toimuv võistlus tehniliste 
kirjelduste koostamiseks, millele järgneb innovaatiliste toodete ja teenuste hange. Teisi 
hankevahendeid on tugevdatud ning kasutatud selleks ära elektrooniliste sidevahendite 
võimalusi ja koondhanke meetodeid (vt 4. ja 6. rühma). 

 Välja töötada konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse laiendamise 
tarbeks kaitsemeetmed, et kaitsta läbipaistvust, tagada tulemused ja luua kõigile 
ettevõtjatele võrdsed võimalused.

 Kaotada madalaima maksumuse kriteerium / kehtestada kõigile menetlustele 
majanduslikult soodsaima pakkumuse (MEAT) kriteeriumid: laiendada 
majanduslikult soodsaima pakkumuse (MEAT) käsitusviisi kõigile menetlustele (mitte 
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ainult innovatsioonipartnerlusele ja võistlevale dialoogile, nagu seisab komisjoni 
ettepanekus). Pidades silmas, et maksumust võetakse arvesse ka majanduslikult 
soodsaima pakkumuse puhul, võimaldaks see avaliku sektori hankijatel teha kõige 
asjakohasemaid otsuseid vastavalt oma konkreetsetele vajadustele, sh arvestades 
strateegiliste sotsiaalaspektidega (vt 2. rühma). 

2. rühm: riigihangete strateegiline kasutamine

Ettepanekus täpsustatakse ja laiendatakse säästvuse ja sotsiaalsete kaalutlustega seotud 
pakkumuste hindamise kriteeriume – viimast juhul, kui säilitatakse seos lepingu esemega. 
Nimelt võetakse kasutusele olelusringi kulude ja tootmisprotsessi välismõju kontseptsioonid. 
Tootmisprotsessiga seotud kriteeriume saab seega nüüd käsitleda lepingu osana ja võrrelda 
neid teiste teguritega. Pealegi võib arvesse võtta välismõju transpordi valdkonnas (nt CO2-
jalajälge) eeldusel, et on täidetud teatud tingimused nende hindamiseks (eeskätt tunnustatud 
metoodika, mis võimaldab objektiivset, kontrollitavat ja rahalist võrdlust).

 Majanduslikult soodsaima pakkumuse määratlemiseks välja töötada terviklikum 
olelusringi kontseptsioon, mis sisaldab nii keskkonnasäästlikkuse kui ka 
ühiskonna jätkusuutlikkuse kriteeriume. Hinnata tuleks olelusringi kulude 
jätkusuutlikkust seoses nii keskkonnakaitse kui ka kliimamuutuste eesmärkidega ja 
sotsiaalsete eesmärkidega. Viimati mainitud eesmärgid peaksid olema sotsiaalõiguste 
austamine, töötingimuste tähtsustamine ja nende edendamine, töötervishoid ja 
tööohutus, sotsiaalkindlustuse tagamine, vastavalt Euroopa ja riikide õigusaktide ning 
kollektiivlepingute määratlustele. Komisjoni esitatud olelusringi kulude 
kontseptsiooni raames tuleks luua uus määratlus. 

 Sotsiaal-, töö- või keskkonnaõigusele mittevastavusega seotud kõrvalejätmise 
põhjuste korral peaks kõrvalejätmine olema kohustuslik. XI lisa tuleks täiendada, 
eelkõige lisada konkreetne viide ILO konventsioonile nr 94. Neid elemente 
käsitletakse hindamisprotsessi olulise osana.

 Arendada edasi mainitud kontseptsioone seoses lepingute täitmise tingimustega. 
Põhjendamatult madalate hindadega pakkumustest oluline samm edasi oleks seostada 
lepingute täitmise tingimused põhjendamatult pikendatud allhankeahela hindamisega. 
Vältida tuleks sariallhankeid, mis võivad olla kahjulikud sotsiaalsetele ja 
keskkonnaalastele eesmärkidele ning kauba, teenuste või ehitustööde kontsessiooni 
kvaliteedile ja tõhususele.

 Laiendada keskkonnasäästlikkuse ja ühiskonna jätkusuutlikkusega seotud 
tingimusi alltöövõtjatele: allhankeahelas eeskirjade täitmise tagamiseks tuleks 
alltöövõtjatepoolsete rikkumiste korral võtta vastutusele peatöövõtja, vastavalt 
solidaarvastutuse põhimõttele.

 Edasi arendada sotsiaalsete kontseptsioonide märgiseid ja sertifitseerimist, et 
sarnaselt keskkonnakriteeriumide ja -märgistega lisada need tehnilistesse 
kirjeldustesse, et oleks võimalik hinnata lepingute täitmist. Märgiste määratlemine ja 
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sertifitseerimine võiks toimuda komisjoni ja liikmesriikide pädevate ametiasutuste 
tihedas koostöös.

 Sotsiaalteenuste erikord: sotsiaalteenuste jaoks välja pakutud erikorrale lisaks tuleks 
selliste lepingute sõlmimise põhimõtteid tugevdada ja laiendada, viidates 
taskukohasusele ja haavatavatele kasutajatele. Erikorra kategooriate loendit tuleks 
hoolikalt hinnata.

3. rühm: dokumendinõuete vähendamine

Ettepanekuga tahetakse vähendada nõudeid, mida avaliku sektori hankijad esitavad 
ettevõtjatele, et tõendada nende osalemisõigust hankemenetlustes. Nõudeid suudetakse 
vähendada peamiselt pakkujate endi koostatud avalduste ja elektrooniliste tõendite kasutamise 
täpsustamise kaudu ning nende kasutamise julgustamise kaudu. Samuti võetakse kasutusele 
Euroopa hankepassi kontseptsioon. 

 Raportöör pooldab ettepanekut, mis lihtsustab suurel määral kõigi ettevõtjate, eelkõige 
VKEde juurdepääsu riigihanketurgudele.

 Edasi arendada Euroopa hankepassi määratlust. XVIII lisa kriteeriume tuleks edasi 
arendada ja täiendada, et need sisaldaksid sotsiaal-, keskkonna- ja õiguskriteeriumide 
täitmist, nagu välja töötatud kõrvalejätmise ja lepingu sõlmimise jaotises. Euroopa 
hankepassi saamiseks ja säilitamiseks peaks olema selge kohustus järgida Euroopa ja 
riikide seadusi ning kollektiivlepinguid. Passisüsteem tuleks luua nii, et see motiveeriks 
seadust järgivaid ettevõtjaid ning väldiks konkurentsi moonutamist riigihanketurgudel.

4. rühm: elektroonilised hanked

Ettepanekud tugevdavad ja laiendavad olemasolevaid elektrooniliste hangete sätteid. Nimelt 
kehtestatakse, et kahe aasta järel pärast uue direktiivi jõustumist tehakse kõik hanketoimingud 
elektrooniliselt. Elektroonilist sidet kasutavaid vahendeid tugevdatakse ja edendatakse (nt 
elektroonilised hankeoksjonid, dünaamilised hankesüsteemid ja elektroonilised kataloogid). 
Samuti täpsustatakse e-allkirjade kasutamise eeskirju. 

 Täpsustada andmekaitse aspekte. 

 Läbi vaadata ettevõtjatele ja eelkõige VKEdele e-menetlustega kohanemisel tekkivad 
investeeringud / kohandamiskulud.

 Läbi vaadata pakkumuste esitamise lühendatud tähtaeg ja selle mõju VKEde osalemisele.

5. rühm: VKEde juurdepääs

Direktiiviga püütakse suurendada VKEde osalemist, nõudes osadeks jagamist või kohustades 
selgitama, miks seda ei tehta, määratledes kohustused käibe piirmäära kohta ning lubades 
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otsemakseid alltöövõtjatele. 

 Määratleda täpsemalt välja pakutud osadeks jagamist, et vältida täiendavat 
halduskoormust avaliku sektori hankijatele. 

 Määratleda kontseptsioonid, mis on seotud muude viisidega tagada VKEde tulemuslik 
osalemine, näiteks ühe ettevõtjana osalevad VKEde rühmitused või konsortsiumide 
loomine. 

 Läbi vaadata elektrooniliste hangete ja Euroopa hankepassiga seotud sätted, arvestades 
VKEde eripärasid. 

 Raportöör pooldab otsemakseid alltöövõtjatele, et suurendada läbipaistvust ja vältida 
allhankeahelas halba haldamist. 

 Läbi vaadata finants- ja majandussuutlikkus, mida avaliku sektori hankijad VKEdelt 
nõuavad, ning käibe piirmäära kehtestamine.

6. rühm: nõudluse koondamine

Ettepanekus esitatakse mitu võimalikku vahendit hankenõuete koondamiseks ja see näitab 
riigihangete praktikas tõusutrendi. Lisaks raamlepingute ja dünaamiliste hankesüsteemide (vt 
4. rühma) kasutamise täpsustamisele tugevdatakse kesksete hankijate staatust ja 
selgesõnaliselt lubatakse korraldada piiriüleseid ühishankeid. Kõik vahendid on vabatahtlikud 
ja nende kasutamist võib täiendavalt reguleerida riiklik seadusandja. 

 Raportöör pooldab ühishankeid käsitlevaid sätteid ja esitab üldise üleskutse töötada 
välja meetodid, mis võimaldavad nõudluse mõistlikku koondamist.

7. rühm: muud menetlusnõuded (avaldamine, alternatiivsed lahendused, ideekonkursid)

Ettepanekus viidatakse, et hanketeadete ja pakkumusdokumentide avaldamine internetis 
muutub kohustuslikuks. See näitab, et kui kehtestatakse internetis avaldamise nõue, siis 
lühendatakse teatud menetluste tähtaegu (nt hanketeadete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas 
ja pakkumuste või osalemistaotluste esitamine) kooskõlas praegu kehtivate nõuetega.

 Uurida pakkumuste esitamise tähtaegu, et vältida takistusi VKEde osalemisele. 

8. rühm: nõuetekohased menetlused

Ettepanekuga parandatakse olemasolevaid ebaseadusliku tegevuse vastaseid kaitsemeetmeid, 
et edendada menetluskäiku. Esitatakse huvide konflikti, ebaseadusliku tegevuse ja esialgsete 
turu-uuringute ELi määratlus ning eeskirjad nendega tegelemiseks. Üldjoontes tahetakse 
ettepanekus järgida proportsionaalset käsitusviisi (nt ei jäeta teatud ettevõtjaid kohe kõrvale). 
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Liikmesriigid võivad oma tegevuses kaugemale minna riigi tasandil. Samuti täpsustatakse 
lepingu täitmise eeskirju (lepingute muudatused nende kehtivusajal, lepingu lõpetamine). 

 Raportöör pöörab eriti tähelepanu nõuetekohastele menetlustele, sest riigihangete 
lihtsustamise ja paindlikkusega peaks kaasnema mõistlik haldamine. 

 Täiendavalt läbi vaadata esitatud huvide konflikti mõiste.

 Luua seos/selgitada seost ebaseadusliku tegevuse, huvide konflikti ja kõrvalejätmise 
põhjuste vahel.

9. rühm: juhtimine

Selleks et muuta kontroll avaliku sektori hankijate tegevuse ELi eeskirjadele vastavuse üle 
süstemaatilisemaks, nähakse ettepanekus liikmesriikidele ette kohustus luua/määrata teatud 
miinimumõiguste ja ülesannetega riiklik järelevalveorgan. Kuna eeskujuks on riikide 
konkurentsiametid, peaks tulemuseks olema järelevalveasutuste võrgustik, mis tegutseks ka 
kontaktpunktina hanke-eeskirjade kohaldamise riiklikus järelevalves ja aruandluses. 

 Raportöör on arvamusel, et jõustamise ja järelevalve küsimused on läbivaadatud 
direktiivide nõuetekohaseks rakendamiseks äärmiselt olulised. 

 Arendada edasi avaliku järelevalve kontseptsiooni, loodava või määratava pädeva 
asutuse mõistet ja neile asutustele antavaid ülesandeid ning piiritleda need. Järelevalve 
juhtpõhimõte peaks olema ELi ja riiklike menetluste ning eriti (uute) strateegiliste 
kriteeriumide hoolikas rakendamine ja järgimine.

10. rühm: mõisted ja reguleerimisala

Ettepanekuga tahetakse täpsustada direktiivi põhimõisteid ja reguleerimisala vastavalt 
Euroopa Kohtu hiljutisele kohtupraktikale. Selle hulka kuulub eelkõige avaliku sektori 
asutuste vahelise koostöö (avaliku sektori koostöö) ja nende tingimuste määratlemine, mille 
korral nad jäävad ELi hanke-eeskirjade reguleerimisalast välja. Hetkel kasutatav eristus nn A-
ja B-teenuste vahel lõpetatakse. Tulevikus saavad üksnes sotsiaalteenused kasu erikorrast 
(kõrgemad piirmäärad ja miinimumi piir, alla mille eeldatakse piiriülese huvi puudumist ehk 
ei kohaldata aluslepingu põhimõtteid). Arvestades riigihankelepingu raames kohaldatavate 
rahvusvaheliste kohustustega, teeb komisjon ettepaneku säilitada ja laiendada kõigile 
teenustele praegustele A-teenustele kehtivaid piirmääri. Pakutakse välja aegumisklausel, et 
kontrollida nende piirmäärade asjakohasust 2017. aasta keskpaigas.

 Läbi vaadata avaliku sektori koostöö mõiste ja hinnata hoolikalt erasektori piiratud 
osalust. 

 Arvesse tuleks võtta erasektori osalust, mis on seotud mittetulundusüksustega ja taotleb 
selgeid avaliku huvi eesmärke, selleks et jätkuks praegune avaliku sektori edukas koostöö.
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 Avaliku sektori koostööga seotud sätetega peaks taotlema kõikehõlmavat õiguskindlust, et 
vältida Euroopa Kohtu liigset kasutamist.

 Täpsustada täiendavalt teatud kontseptsioone ja mõisteid, eelkõige olelusringi kulude 
kohta.

 Raportöör pooldab kehtivaid piirmääri. 

 Võtta nõuetekohaselt arvesse riigihankelepingut: riigihankeid käsitlevates direktiivides 
tuleks meelde tuletada ELi ja kolmandate riikide vastastikkust, et tagada õiglane 
kohtlemine ning Euroopa standardite ja kriteeriumide täitmine. 
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Temaatiliste rühmade loetelu – riigihanked

(Raportööri jaoks prioriteetsed rühmad on arutelu lihtsustamiseks märgitud paksus kirjas)

1. rühm „Menetluse valik”

2. rühm „Strateegiline kasutamine”

3. rühm „Dokumentatsiooninõuete vähendamine”

4. rühm „Elektroonilised hanked”

5. rühm „VKEde juurdepääs”

6. rühm „Nõudluse koondamine”

7. rühm „Muud menetlusnõuded (avaldamine, alternatiivsed lahendused, ideekonkursid)”

8. rühm „Nõuetekohased menetlused”

9. rühm „Juhtimine”

10. rühm „Reguleerimisala/põhisätted”

NB! Rühmad on koostatud nõukogu töörühmas kasutatute järgi.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


