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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

uute arengute kohta riigihangetes
(2009/2175(INI))

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja pidades eelkõige silmas 
Lissaboni reformilepingust tulenevaid muudatusi;

- võttes arvesse direktiive 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ riigihangete kohta ning direktiivi 
2007/66/EÜ õiguskaitsevahendite kohta riigihankelepingute sõlmimisel;

- võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2009. aasta teatist „Era- ja avaliku sektori 
investeeringute kasutamine majanduse elavdamiseks ja pikaajalise struktuurimuutuse 
saavutamiseks: avaliku ja erasektori partnerluse arendamine” (KOM(2009)0615);

- võttes arvesse komisjoni 5. mai 2009. aasta teatist „Säästva arengu toetamine: ausa 
kaubanduse ja valitsusväliste organisatsioonide kaubandusliku jätkusuutlikkuse 
tagamise kavade roll” (KOM(2009)0215);

- võttes arvesse komisjoni 16. juuli 2008. aasta teatist „Keskkonnahoidlikud 
riigihanked” (KOM(2008)0400);

- võttes arvesse komisjoni 5. veebruari 2008. aasta tõlgendavat teatist, mis käsitleb 
riigihankeid ja kontsessioone reguleeriva ühenduse õiguse kohaldamist avaliku ja 
erasektori institutsionaliseeritud partnerluste suhtes (K(2007)6661);

- võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti „Euroopa parimate tavade juhend, 
millega lihtsustatakse VKEde juurdepääsu riigihankelepingutele” (SEK(2008)2193);

- võttes arvesse komisjoni 1. augusti 2006. aasta tõlgendavat teatist, milles käsitletakse 
ühenduse õigust lepingute sõlmimisel, mis ei ole või on ainult osaliselt reguleeritud 
riigihankedirektiividega (ELT 2006/C 179/02);

- võttes arvesse järgmisi Euroopa Liidu Kohtu otsuseid:

- 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-295/05: Tragsa;

- 18. detsembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-532/03: Iirimaa Päästeteenistused;

- 13. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-324/07: Coditel Brabant;

- 9. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-480/06: Stadtwerke Hamburg;

- 10. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-206/09: Eurawasser;

- 9. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-573/07: Sea Srl;

- 15. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-196/08: Acoset;
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- 15. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-275/08: Datenzentrale BW;

- võttes arvesse kohtujurist Paolo Mengozzi 17. novembri 2009. aasta ettepanekut 
kohtuasjas C-451/08;

võttes arvesse järgmisi uuringuid:

- „Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report“, Europe 
Economics,15. september 2006;

- „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives”. Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA), September 2009,

- võttes arvesse oma 3. veebruari 2009. aasta resolutsiooni kommertskasutusele 
eelnevate hangete kohta: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja 
kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas1;

- võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni eriprobleemide kohta 
riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende 
õigusaktide seose kohta Lissaboni kavaga2;

- võttes arvesse oma 16. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni avaliku ja erasektori 
partnerluse kohta ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et majandus- ja finantskriis on näidanud selgelt riigihangete suurt 
majanduslikku tähtsust, kuid ametiasutused saavad oma üldiste huvidega seotud 
ülesandeid ainult siis tulemuslikult täita, kui neile on selleks tagatud vajalik 
õiguskindlus ning menetlused ei ole liiga keerulised;

B. arvestades, et riigihankedirektiivide läbivaatamise eesmärk 2004. aastal oli nende 
lihtsustamine, kaasajastamine, paindlikumaks muutmine ning suurema õiguskindluse 
saavutamine;

C. arvestades, et Lissaboni reformilepinguga tunnustatakse esmakordselt Euroopa Liidu 
esmastes õigusaktides piirkondlike ja kohalike asutuste õigust omavalitsuslikule 
staatusele, tugevdatakse subsidiaarsuse põhimõtet ning antakse mitte ainult riikide 
parlamentidele, vaid ka Regioonide Komiteele õigus pöörduda Euroopa Liidu 
Kohtusse,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0037.
2 ELT C 146E, 12.6.2008, lk 227.
3 ELT C 313E, 20.12.2006, lk 447.
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Üldised tähelepanekud

1. väljendab kahetsust, et siiani ei ole saavutatud eesmärke, mille nimel vaadati 2004. 
aastal läbi riigihankeid reguleerivad direktiivid; loodab siiski, et Euroopa Liidu Kohtu 
viimased otsused aitavad kaasa lahtiste õigusküsimuste lahendamisele ning et 
rikkumismenetluste arv väheneb;

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate algatuste arvukus ning Euroopa Liidu Kohtute 
tõlgendused, on tekitanud keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis seab nii 
väiksemate linnade ja omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ette keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma suuri kulusid kandmata või 
välist õigusnõustamist taotlemata enam lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra parandamiseks ja uurima parema õigusloome 
algatuse raames ka mittesiduvate õigusaktide mõju ning hindama neid subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse seisukohast;

3. rõhutab, et Euroopa Liidu algatusi riigihangete valdkonnas tuleb paremini 
kooskõlastada, et mitte ohustada vastavust riigihankedirektiividele ja vältida 
direktiivide rakendajate õiguslike probleemide ette seadmist; nõuab seetõttu 
kohustuslikku kooskõlastamist Euroopa Komisjoni siseselt, kaasa arvatud ühtset 
veebiportaali, et muuta õigussätteid läbipaistvamaks ja hõlpsamini kohaldatavaks;

4. väljendab rahulolematust komisjonisisese riigihangete nõuandekomitee koosseisu ja 
töötulemuste vähese läbipaistvuse üle ning kutsub komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud koosseisu ning nende töö suuremat läbipaistvust;

5. kutsub komisjoni üles võtma riigihankedirektiivide läbivaatamisel arvesse käesolevas 
raportis esitatud seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub võimalikult paljude 
sidusrühmade igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu sellele, et ta peab direktiivide 
läbivaatamist praegusel ajahetkel liiga varaseks; on arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi vaadata ka direktiiv õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel, et ennetada riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et viimati nimetatud direktiivi praktilist mõju ei ole hetkel 
võimalik veel hinnata, sest kõik liikmesriigid ei ole seda direktiivi oma siseriiklikesse 
õigusaktidesse veel üle võtnud;

Erimärkused

6. tuletab meelde, et Lissaboni reformilepinguga, mis kehtib alates 1. detsembrist 2009, 
tunnustatakse esmakordselt Euroopa Liidu esmastes õigusaktides õigust piirkondlikele 
ja kohalikele omavalitsustele (Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 2); rõhutab, et 
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Euroopa Liidu Kohus on on juba mitmes otsuses tuginenud õigusele kohalikule 
omavalitsusele ja on osutanud, et „avaliku võimu organid võivad kasutada võimalust 
tarvitada omaenda vahendeid nende ülesandeks olevate avalike teenuste osutamiseks 
koostöös teiste avaliku võimu organitega” (kohtuasi C-324/07); juhib lisaks 
tähelepanu Euroopa Liidu Kohtu suurkoja 9. juuni 2009. aasta otsusele kohtuasjas C-
480/06, kus sätestatakse täiendavalt, et ühenduse õigusega ei ole ametiasutustele ette 
nähtud konkreetset õiguslikku vormi avalikule võimule usaldatud ülesannete ühiseks 
täitmiseks; arvab avaliku sektori sisesed partnerlused, nagu koostöö kohalike 
omavalitsuste vahel ja riigisisene koostöö, riigihankeid reguleeriva õiguse 
kohaldamisalast välja järgmiste kumulatiivsete kriteeriumite täitmise korral:

- tegemist on kõigile omavalitsustele usaldatud avaliku ülesande ühise 
täitmisega,

- mida täidavad ainult ametiasutused (st eraettevõtteid kaasamata)
- ning suurema osa ülesandest täidavad kaasatud ametiasutused;

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; märgib, et vastav kohtupraktika on muutunud 
piisavalt selgeks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üle teavitama nimetatud 
kohtuotsuste õiguslikest tagajärgedest ning loodab, et selles valdkonnas ei algatada 
tulevikus enam rikkumismenetlusi;

8. juhib tähelepanu, et direktiivi 2004/17/EÜ artikli 1 lõike 3b ning direktiivi 
2004/18/EÜ artikli 4 kohaselt on teenuste kontsessioonid lepingud, mille puhul „tasu 
teenuste osutamise eest seisneb kas ainult õiguses kasutada seda teenust või sellises 
õiguses koos tasuga”;. rõhutab, et ostjatele ja töövõtjatele suurema paindlikkuse 
võimaldamiseks jäeti teenuste kontsessioonid riigihankeid reguleerivate direktiivide 
kohaldamisalast välja; tuletab meelde, et ka Euroopa Liidu Kohus on kinnitanud 
mitmetes otsustes, et teenuste kontsessioonid ei kuulu eespool nimetatud direktiivide 
kohaldamisalasse, kuid nende suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
üldisi põhimõtteid (mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise kohustus ja 
läbipaistvus) ja hankijatel peab olema lubatud tellida teenuste osutamist kontsessiooni 
teel juhul, kui nad peavad seda parimaks asjaomase avaliku teenuste tagamise viisiks 
ning seda ka siis, kui teenuse realiseerimisega seotud risk on teenuse avalik-õigusliku 
olemuse tõttu väga väike, kuid kantakse üle tervikuna (10. septembri 2009 aasta otsus 
kohtuasjas C-206/08, punktid 72–75);

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. novembri 2009. aasta teatise avaliku ja erasektori 
partnerluse arendamine kohta ja ootab suure huviga vastavat mõjuhindamist; rõhutab, 
et teenuste kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt arvesse võtta nii menetluse 
keerukust kui ka suuri erinevusi liikmesriikide õiguskultuuris ja - praktikas ning
väljendab seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta vastu õigusakt teenuste 
kontsessioonide kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, et 2004. aastast pärinevate 
riigihankeid reguleerivate direktiividega ning neid täiendava Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga on teenuste kontsessioonide defineerimine ja neile õigusliku raamistiku 
loomine lõplikult lõpetatud;
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10. tunneb heameelt selle üle, et õiguslikult on selgitatud tingimusi, mille kohaselt 
rakendatakse riigihankelepinguid reguleerivat õigust avaliku ja erasektori 
institutsionaliseeritud partnerlustele, võttes arvesse, et komisjon peab nimetatud 
partnerlusi oma 19. novembri 2009. aasta teatises kliimamuutusega võitlemise ning 
taastuvate energiaallikate ja säästva liikluse seisukohast väga tähtsaks; juhib 
tähelepanu, et riigihankedirektiive kohaldatakse alati siis, kui ülesande täitmine 
antakse ettevõttele, mis võib olla ka väga väikeses ulatuses eraettevõte; toonitab aga, 
et nii komisjon (5. veebruari 2008. aasta teatis) kui ka Euroopa Liidu Kohus (15. 
oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-196/08) on sätestanud, et ülesannete täitmise 
tellimiseks äsja asutatud avaliku ja erasektori partnerlustelt ja neile ülesannete 
delegeerimiseks ei ole kahekordse hankemenetluse korraldamine vajalik; rõhutab 
siiski, et kontsessiooni üleandmine varem selleks otstarbeks loodud avaliku ja 
erasektori ühisettevõttele ilma konkursita nõuab järgmiste tingimuste kumulatiivset 
täitmist:

- eraõigusliku partneri valik tehakse läbipaistva menetluse alusel pärast seda, kui 
finants-, tehnilisi, talitus- ja haldustehnilisi nõudeid ning pakkumise tunnuseid 
osutatava teenuse suhtes on kontrollitud;

- avaliku ja erasektori ühisettevõtte äriline eesmärk jääb kogu kontsessiooni kestuse 
jooksul samaks; Euroopa Liidu Kohtu arvamusel tuleks ärilise eesmärgi või 
üleantud ülesande olulisel muutumusel korraldada hankemenetlus;

    peab seetõttu ka lahendatuks küsimust riigihankelepinguid reguleeriva õiguse 
kohaldamise kohta avaliku ja erasektori institutsionaliseeritud partnerluste suhtes 
ning palub komisjonidel ja liikmesriikidel sellest vastavalt teavitada;

11. ootab suure huviga Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-451/08 ning loodab, et 
see toob kaasa linnaplaneerimisega seotud vaidluste lahendamise; toetab Euroopa 
Liidu Kohtu kohtujuristi 17. novembril 2009 nimetatud kohtuasjas esitatud seisukohta:
„Kuigi direktiivi ulatuslikke ja ambitsioonikaid eesmärke tuleb direktiivi 
tõlgendamisel arvesse võtta, ei tohi nad aga anda põhjust eeldamiseks, et direktiivi 
kohaldamisala võib eesmärgile viidates piiramatult laiendada (punkt 35); muidu tekib 
oht, et direktiivi reguleerimisalasse kuulub kogu linnaplaneerimise alane tegevus, kuna 
ehitustööde võimalikku teostamist käsitlevate sätetega muudetakse määratluse 
kohaselt olulisel määral asjaomase maa väärtust (punkt36)”;

12. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on ühinenud Euroopa Liidu Kohtule esitatud 
hagiga komisjoni 1. augusti 2006. aasta teatise vastu, milles käsitletakse ühenduse 
õigust lepingute sõlmimisel, mis ei ole või on ainult osaliselt reguleeritud 
riigihankedirektiividega, ning ootab kiiret kohtuotsust;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna ja 
innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel kord, et ametiasutusi tuleb ergutada teostama 
riigihankemenetlusi keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude kriteeriumite alusel ning 
neile tuleb selleks luua võimalused; tunneb heameelt praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
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suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline protsess 
tõotab kujuneda edukaks eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas;

14. nõuab andmebaasi koostamist, et erinevate märgistuste aluseks olevaid kriteeriumeid 
saaks riigihangetes kasutada; kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa Liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil sammhaaval meetmeid märgistuste ja nende aluseks olevate 
kriteeriumite ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub liikmesriikide igakülgsel 
kaasamisel; juhib samal ajal tähelepanu negatiivsele mõjule, mida piirkondlike, 
riiklike, üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste märgistuste arvukuse tõttu killustunud turg 
avaldab innovatsioonile ja teadusele;

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles valdkonnas abi käsiraamatute koostamisega; juhib 
sellega seoses tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja põhiõiguste harta tõttu 
muutunud õigusraamistikule ning loodab, et komisjon neid muutusi asjakohaselt 
rakendab; tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et sotsiaalsed kriteeriumid on 
olulisel määral seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole neid peaaegu üldse näha 
lõpptootes ning nende kontrollimine on tootmise üleilmastumise ja keeruliste 
tarneahelate tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
valdkonna jaoks töötatakse välja täpsed ja kontrollitavad kriteeriumid ning koostatakse 
andmebaas, mis sisaldab iga toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; juhib tähelepanu 
raskustele ja kuludele, mida riigihangetega tegelevad asutused peavad kandma 
kriteeriumite järgimist kontrollides, ning kutsub komisjoni üles andma vastavat abi 
ning edendama vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate usaldusväärsuse 
tõendamiseks;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Kaupade ja teenuste riigihangete aastane käive moodustab enam kui 16% Euroopa Liidu 
sisemajanduse kogutoodangust ning selle rahaline väärtus on suurem kui 1500 miljardit 
eurot1. Piiriüleste riigihangete osakaal on siiski väike – u. 3%. Riigihangete peamine eesmärk 
on osta majanduslikult ja kulutõhusalt kaupu ja teenuseid avalikule võimule usaldatud 
ülesannete täitmiseks.
Avalik sektor ei sarnane siiski teiste turul osalejatega, sest temal kui riiklike vahendite 
haldajal lasub eriline vastutus. Riigihanked peaksid võimaluse korral aitama kaasa suute 
probleemide lahendamisele, milleks on ülemaailmne majandus- ja finantskriis, kliimamuutus 
ning lõunapoolsetes riikides süvenev vaesuskriis.
Kahtlemata on Euroopa siseturg ja selle eeskirjad riigihangete tellijate jaoks kasulikud: 
suurematel turgudel on rohkem valikuvabadust, mis võib tuua kaasa väiksemad kulud ja 
parema kvaliteedi; suurem läbipaistvus aitab võidelda korruptsiooni ja pettusega; piiriülene 
koostöö annab uusi tegutsemisvõimalusi ning kogemusi.
Siiski on asjal ka pahupool: paljudes liikmesriikides on piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused suurimad tellijad. Just nende näide demonstreerib praeguses majanduskriisis 
seda, kuidas Euroopa riigihankedirektiivid piiravad tegutsemisvõimalusi ning muudavad 
riigihanked kallimaks ning nende läbiviimise aeglasemaks.
Ka töövõtjad, eelkõige väikesed ning keskmise suurusega ettevõtted kannatavad bürokraatliku 
menetluskorra ja puuduva õiguskindluse all. Eksisteerib arvukalt uuringuid, mis tõendavad 
lisakulude ja pikemate menetluste olemasolu, kuid neid ei saa käesolevas dokumendis 
üksikasjalikumalt käsitleda.

Õiguslik ebakindlus
Sellise arengu põhjused tulenevad erinevatest põhjustest. Riigihankedirektiivide 
läbivaatamisega 2004. aastal taheti saavutada riigihangete lihtsustamist, kaasajastamist ja 
paindlikumaks muutmist. Kuid seda eesmärki ei saavutatud.
Ühest küljest on direktiivid ise mõnes osas ebaselged, sest nõukogu ja parlamendi 
erimeelsused tõid kaasa kompromissid sõnastuses ning lüngad ja vastuolud õigustekstis. 
Teisest küljest oli direktiivide ülevõtmine liikmesriikide õigusaktidesse aeganõudev protsess, 
direktiive muudeti ülevõtmisel sageli veel rangemaks, kehtestati lisakriteeriume, kuid 
mõningaid paindlikkusega seotud instrumendid jäeti seevastu üle võtmata, st direktiive ei 
rakendatud sõna-sõnalt.
Õiguslik ebaselgus põhjustas mitmete rikkumismenetluste algatamise ning arvukalt Euroopa 
Liidu ning liikmesriikide õigusel põhinevaid kohtuprotsesse. Euroopa Liidu Kohtu 
pretsedendiõigusega ning Euroopa Komisjoni mittesiduvate õigusaktidega püüti õiguses 
valitsevaid lünki täita, mis aga selgust ei suurendanud.
Kõik eespool nimetatud tingimused on tekitanud keerulise õigussüsteemi, mis seab eelkõige 
nii väiksemate linnade ja omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
ette keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma suuri kulusid kandmata või välist 

                                               
1 Rahvusvahelise Valuutafondi andmed 2006. aasta kohta, ELi SKT jooksevhindades miljoni USA dollari kohta 
2007. aasta oktoobris ELis kehtinud vahetuskursi alusel: 14 609 840 miljonit USA dollarit – isegi kui väike osa 
sellest on kulutatud kaitseotstarbelistele toodetele.



PE438.513v01-00 10/13 PR\804140ET.doc

ET

õigusnõustamist taotlemata enam lahendada ei suuda, ning tähtsad riigihankeprojektid on 
õigusliku ebaselguse ja oodatavate kohtuvaidluste tõttu peatatud. Üheski teises valdkonnas ei 
ole nii palju kohtuvaidlusi. Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite väärkasutamise 
peamiseks põhjuseks on riigihankeid reguleerivate eeskirjade vale kohaldamine.
Kohtuvaidluste peamisteks põhjusteks on muu hulgas avaliku sektori sisesed partnerlused, 
linnaplaneerimine (kaasa arvatud sotsiaalelamute ehitamine) ning teenuste kontsessioonid. 
Samuti on õigusvaidluste aluseks avaliku ja erasektori partnerlused, õiglase kaubanduse 
toodete hankimine, riigihankedirektiivide kohaldamine lepingute puhul, mille maksumus on 
õigusaktidega kehtestatud piirmääradest väiksem, ning võimalus korraldada hankemenetlusi 
selliste sotsiaalsete kriteeriumite alusel, nagu võrdne töötasu, sooline võrdõiguslikkus, 
kollektiivlepingutest kinnipidamine ning pikaajaliste töötute või tööturul ebasoodsas 
olukorras olevate noorukite töölevõtmine.

Puudulik kooskõlastamine komisjonis
Lisaks on Euroopa Komisjoni sisene kooskõlastamine puudulik. Mitmed teenistused peavad 
riigihankeid selliste ülesannete täitmise vahendiks, mille jaoks ei oleks Euroopa Liidul muidu 
piisavalt rahalisi vahendeid ega õiguslikku pädevust. Muidugi on mõistlik ergutada tellijaid 
teostama riigihankeid keskkonda ja ühiskonda arvestaval viisil ning edendama innovatsiooni 
ja teadust, ning neid seejuures toetada. Kuid algatuste arvukus ei suurenda õiguslikku selgust 
ja õõnestab nii toetamist vääriva eesmärgi saavutamist. Mittesiduvate õigusaktide üleküllus on 
õiguslikku ebaselgust veelgi suurendanud.
Komisjon peaks mittesiduvate õigusaktide väljatöötamisel võtma arvesse nende 
proportsionaalsust ning praktilist mõju kohalikul tasandil. Euroopa Avaliku Halduse 
Instituudi (EIPA) viimases uuringus „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local 
and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC 
Public Procurement Directives” kritiseeritakse muu hulgas mittesiduvate õigusaktide suurt 
osakaalu: „teine tähtis puudus on mittesiduvate õigusaktide kasutamine direktiivi äärmiselt 
oluliste aspektide reguleerimiseks; mittesiduvate õigusaktide institutsioonilist mõju ei ole 
võimalik ette ennustada”. Parema õigusloome algatuse raames tuleks uurida ka mittesiduvate 
õigusaktide mõju ning hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimist 
(kontsentreeritud mõjuhindamine).
Kahjuks ei ole Euroopa riigihankeõiguse kohaldamine komisjoni poolt ka poliitiliselt 
tasakaalustatud. Kuigi ökoloogiliselt vastutustundlike ja energiatõhusate riigihangete 
valdkonnas eksisteerib arvukalt algatusi, käsiraamatuid ja juhiseid, pärineb komisjoni viimane 
teatis sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete kohta aastast 2000, st ajast enne 
riigihankedirektiivide läbivaatamist. Õiguslikust seisukohast äärmiselt keeruliste riigihangete 
kohta õiglase kaubanduse valdkonnas on siiani koostatud vaid üks teatis ning mitte ühtegi 
juhist ega käsiraamatut. Seda võib vääralt tõlgendada kui komisjoni kaudset prioriteetide 
seadmist.
Raportöör nõuab seetõttu, et komisjoni eri teenistusted riigihankeid omavahel paremini 
kooskõlastaksid ning et loodaks avalik ühisstrateegia riigihangete valdkonnas, kaasa arvatud 
ühine veebiportaal, et suurendada õigusloome läbipaistvust.
Samuti oleks vaja rohkem algatusi kogemuste vahetamise korraldamiseks, parimate tavade ja 
meetodite arendamiseks ja koolitusprogrammide toetamiseks liikmesriikides. Nimetatud 
koolitused peaksid olema suunatud mitte üksnes kohalikele tellijatele, vaid ka poliitiliste 
otsuste langetajatele ja muudele osalistele, eelkõige sotsiaalseid teenuseid osutavatele 
valitsusvälistele organisatsioonidele. Siin võiks kasutada Prantsusmaa kogemusi, sest seda 
mudelit katsetatakse seal parajasti. 
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Veel väljendatakse raportis rahulolematust komisjonisisese riigihangete nõuandekomitee 
koosseisu ja töötulemuste läbipaistmatuse üle ning kutsutakse komisjoni üles tagama nii 
eespool nimetatud komisjoni kui ka kavandatud avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud koosseisu ning nende töö läbipaistvust;

Euroopa Liidu Kohtu õiguslik selgitus avaliku sektori siseste partnerluste kohta
Lissaboni lepingu jõustumine muutis õiguslikku olukorda. Eriti tugevdati kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste rolli. Esmakordselt tunnustati Euroopa Liidu esmastes õigusaktides 
õigust „piirkondlikule ja kohalikule omavalitsusele” (Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 2).

„Liit austab liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees ning nende rahvuslikku identiteeti, mis 
on omane nende poliitilistele ja põhiseaduslikele põhistruktuuridele, sealhulgas piirkondlikule 
ja kohalikule omavalitsusele.”

Ka uues protokollis üldhuviteenuste kohta (nr 26) rõhutatakse artiklis 1 järgmist liidu ühist 
väärtust:
„riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik suvaõigus osutada, 
tellida ja korraldada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid nii palju kui võimalik vastavalt 
kasutajate vajadustele;”

Euroopa Liidu Kohus on juba enne uue õigusraamistiku jõustumist tuginenud mitmes 
kohtuotsuses õigusele kohalikule omavalitsusele ja on osutanud, et „ametiasutus võib avalike 
huvidega seotud ülesandeid täita omaenda vahenditega…samuti võib ta täita neid ülesandeid 
koostöös teiste ametiasutustega” (kohtuasi C-480/06: Stadtwerke Hamburg). Sellega tugevdab 
Euroopa Liidu Kohus omavalitsuste valikuvabadust ja kohalikku omavalitsust. Siiski ei anta 
kohtuotsustega vabadust igasuguse koostöö tegemiseks omavalitsuste vahel. Euroopa Liidu 
Kohus arvab avaliku sektori sisesed partnerlused, nagu koostöö kohalike omavalitsuste vahel 
ja riigisisene koostöö, riigihankeid reguleeriva õiguse kohaldamisalast välja järgmiste 
kriteeriumite täitmise korral:
1. tegemist on kõigile omavalitsustele usaldatud avaliku ülesande ühise täitmisega,
2. mida täidavad ainult ametiasutused (st eraettevõtteid kaasamata)
3. ning suurema osa ülesandest täidavad kaasatud ametiasutused.

Lisaks on Euroopa Liidu Kohus kinnitanud, et ainult võimalus avada avaliku sektori sisene 
partnerlus eraõiguslikele investoritele ei ole takistuseks, tingimusel, et selleks ei ole 
konkreetset kavatsust juba lepingu sõlmimise ajal. 
Sellega on üks riigihangete keerulistest külgedest piisavalt lahti seletatud. Sellisest 
kohtupraktikast tuleneb paratamatult, et komisjon loobub antud valdkonnas 
rikkumismenetluste algatamisest liikmesriikide vastu ning alustab Euroopa Parlamendi ja 
sidusrühmade osavõtul tööd Euroopa Liidu Kohtu pretsedendiõiguse konsolideerimiseks. 
Käesolev raport peaks olema selle töö esimene ehituskivi.

Õiguslik selgitus teenuste kontsessioonide kohta
Teenuste kontsessioonid määratletakse läbivaadatud direktiivides esmakordselt ja neid 
klassifitseeritakse lepinguteks, mille puhul „tasu teenuste osutamise eest seisneb kas ainult 
õiguses kasutada seda teenust või sellises õiguses koos tasuga”. Euroopa õigusloojad jätsid 
need lepingud teadlikult riigihankeid käsitlevate direktiivide kohaldamisalast välja, et 
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pakkuda tellijatele ja töövõtjatele suuremat paindlikkust ning arvestada liikmesriikide erinevat 
õiguskultuuri ja -traditsiooni. Seda seisukohta on Euroopa Liidu Kohus oma viimastes 
otsustes ka kinnitanud (10. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-206/09: Eurawasser). 
Teenuste kontsessioonid ei kuulu riigihankedirektiivide kohaldamisalasse, vaid neid 
reguleeritakse ELi lepingute lihtsama süsteemiga. Kohus on eespool mainitud kohtuotsuses 
pööranud lähemalt tähelepanu ka riskide ülekandmise kriteeriumile. Kohtu arvamusel ei saa 
välistada teenuste kontsessioone veemajanduse valdkonnas ainult seetõttu, et nende lepingute 
kasutamine on kindlaks määratud eeskirjaga, millega kehtestatakse kohustuslik ühendus- ja 
kasutuskord. Euroopa Liidu Kohus kinnitab, et tellijatel on lubatud tellida teenuste osutamist 
kontsessiooni teel juhul, kui nad peavad seda parimaks asjaomase avaliku teenuste tagamise 
viisiks. Seega on Euroopa Liidu Kohus andnud selgituse mitmeid õiguslikke vaidlusi 
tekitanud küsimusele.

Selgitus avaliku ja erasektori partnerluste kohta 
Ka muudes valdkondades saavutati tänu komisjonile ja Euroopa Liidu Kohtule suurem 
õiguslik selgus. Nii komisjon (5. veebruari 2008. aasta teatis avaliku ja erasektori partnerluste 
kohta) kui ka Euroopa Liidu Kohus (15. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-
196/08:Acoset) sätestanud, et ülesannete täitmise tellimiseks äsja asutatud avaliku ja 
erasektori partnerlustelt ja neile ülesannete delegeerimiseks ei ole kahekordse hankemenetluse 
korraldamine vajalik. Kontsessiooni üleandmine varem selleks otstarbeks loodud avaliku ja 
erasektori ühisettevõttele ilma konkursita nõuab järgmiste tingimuste täitmist:
- eraõigusliku partneri valik tehakse läbipaistva menetluse alusel pärast seda, kui 

finants-, tehnilisi, talitus- ja haldustehnilisi nõudeid ning pakkumise tunnuseid 
osutatava teenuse suhtes on kontrollitud;

-  lisaks jääb avaliku ja erasektori ühisettevõtte äriline eesmärk kogu kontsessiooni 
kestuse jooksul samaks; Euroopa Liidu Kohtu arvamusel tuleks ärilise eesmärgi või 
üleantud ülesande olulisel muutumusel korraldada hankemenetlus;

Sellega on ka avaliku ja erasektori vahelise partnerluse valdkonnas saavutatud piisav õiguslik 
selgus. 

Linnaplaneerimine
Siiski ei ole kõik probleemid veel lahendatud. Väga keeruliste probleemidega paistab hetkel 
silma linnaplaneerimise valdkond. Kuna eelkõige Saksa kohtud tõlgendasid liiga laialt 
Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-220/05: Roanne, laienes riigihankedirektiivide 
kohaldamisala selle tulemusena valdkondadele, mis tegelikult sinna kuuluma ei peaks. 
Kohalikel omavalitsustel peab siiski olema võimalik müüa maad teatud tingimustel (nt nõue, 
et maale tuleb ehitada kahe aasta jooksul), ilma et müüki tuleks korraldada riigihangete 
kriteeriumide põhjal üleeuroopaliselt teostatava hankemenetlusega. Muidu tekib oht, et „isegi 
kui see tundub absurdne, tuleb pidada kogu linnaplaneerimise alast tegevust direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaks, kuna ehitustööde võimalikku teostamist käsitlevate sätetega 
muudetakse määratluse kohaselt olulisel määral asjaomase maa väärtust.” (Tsitaat kohtujurist 
Paolo Mengozzi 17. novembril 2009 nimetatud kohtuasjas esitatud seisukohast).
Riigihankedirektiivid ei olnud kunagi mõeldud selliste juhtude reguleerimiseks ja tasub loota, 
et Euroopa Liidu Kohus nõustub kohtujuristi seisukohaga.

Säästvad ja uuenduslikud riigihanked
Ökoloogiliselt vastutustundlike riigihangete valdkonnas eksisteerib mitmeid abivahendeid, 
nagu GPP Toolkit, Procura + kampaania või TopTenPro, mis aitavad ametiasutusi ja muid 
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avaliku sektori organeid säästvate riigihangete läbiviimisel. Samuti on komisjon koostanud 
uuenduslike riigihangete valdkonnas kommertskasutusele eelnevaid hankeid käsitleva teatise 
ja juhtivaid turge käsitleva teatise. Sarnased algatused puuduvad aga täielikult sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonnas. Lissaboni reformilepinguga on suurendatud ka 
sotsiaalse Euroopa tähtsust. Eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 ning nüüdsest 
õiguslikult siduvaks muudetud põhiõiguste hartas täiendatakse Euroopa Liidu seni puhtalt 
majanduslikke eesmärke siduvate sotsiaalsete eesmärkidega. Need muutused peavad 
kajastuma ka komisjoni algatustes.
Eelkõige on sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete põhiprobleemiks asjaolu, et 
ühiskondlikud kriteeriumid on olulisel määral seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole neid 
peaaegu üldse näha lõpptootes ning nende kontrollimine on raske tootmise üleilmastumise ja 
keeruliste tarneahelate tõttu. Asja muudab veel keerulisemaks ja ebaselgemaks see, et 
hankemenetluse käigus tuleb arvestada pakkujate endi väljastatud sertifikaatidega, et mitte 
rikkuda diskrimineerimiskeeldu. Nimetatud sertifikaatide kontrollimine on enamikule 
tellijatest liiga koormav. Seetõttu peaks komisjon kaaluma lisaks käsiraamatu koostamisele ka 
täpsete ja kontrollitavate kriteeriumite väljatöötamist ning sellise andmebaasi tegemist, mis 
sisaldab iga toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume. Samuti tuleks kaaluda Euroopa Liidu 
ameti loomist, mis tegeleks tootjarühmade kriteeriumite väljatöötamise ja kontrolliga ning 
täidaks vajadusel ka kaebuste kohtuvälise lahendaja rolli.

Riigihankedirektiivide läbivaatamine
Üldiselt oleks soovitav, et komisjon võtaks kavandatud riigihankedirektiivide läbivaatamise 
käigus arvesse eespool nimetatud aspekte ning lahendaks kõik õiguslikud ja praktilised 
puudused, mis on ilmnenud direktiivide ülevõtmisel siseriiklikesse õigusaktidesse, ning 
kaotaks igasuguse allesjäänud õigusliku ebaselguse riigihankeõiguse kohaldamisel. Samuti 
oleks soovitav välja selgitada, kus ja kuidas saaks Euroopa Liit kaasa aidata haldusprotsesside 
lihtsustamisele antud valdkonnas. See nõuab aga praeguste probleemide objektiivset 
analüüsimist, mis peaks loomulikult toimuma kõigi sidusrühmade laialdasel kaasamisel.
Raportöör hoiatab tungivalt riigihankedirektiivide läbivaatamise eest praegusel ajahetkel, sest 
see oleks erinevatel põhjustel praegu enneaegne. Ühest küljest tuleks koos nende 
direktiividega tingimata läbi vaadata ka direktiiv õiguskaitsevahendite kohta, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist lõhenemist. Praeguseks ei ole kõik liikmesriigid 
õiguskaitsevahendeid käsitlevat direktiivi oma siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle võtnud 
ja seetõttu ei saa selle direktiivi praktilist mõju riigihangetele veel hinnata. Teisest küljest 
seisavad kõik liikmesriigid praegu silmitsi sügava majandus- ja finantskriisiga, mille tagajärgi 
kohalike omavalitsuste jaoks ei ole veel võimalik hinnata, kuid mis järgmiste aastate jooksul 
veel kindlasti süvenevad. Riigihangete õigusliku aluse muutmine sellisel ajahetkel tooks kaasa 
veelgi suurema ebakindluse ja viivitused hankemenetluste läbiviimisel. See oleks omakorda 
kõigile kahjulik.


