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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon esitas hiljuti ettepaneku riigihankelepinguid käsitleva direktiivi (direktiiv 
2004/18/EÜ) ja vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlusi käsitleva direktiivi (direktiiv 2004/17/EÜ) ajakohastamiseks. Lisaks esitas ta 
ettepaneku võtta vastu uus direktiiv, millega reguleerida kontsessioonide valdkonda. Alles 
seejärel tegi ta ettepaneku võtta vastu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste 
juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning menetluste kohta, millega toetatakse 
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide 
riigihanketurgudele.

Riigihanked on rahvusvahelise kaubanduse oluline osa ja nende väärtus moodustab arenenud 
riikides keskmiselt 15–20% SKPst. Hoolimata selle olulisusest, on riigihanketurg endiselt üks 
suletumaid (komisjoni hinnangul on rohkem kui pool riigihangete maailmaturust veel 
väliskonkurentsile suletud) ja üks kõige vähem reguleeritud rahvusvahelise kaubanduse 
valdkondi.

Seda valdkonda hõlmav peamine mitmepoolne vahend on WTO riigihankeleping 
(Government Procurement Agreement – GPA), mille läbivaatamisprotsess lõppes 2012. aasta 
märtsis. Läbivaatamise eesmärk oli muuta rahvusvahelised riigihanketurud läbipaistvamaks ja 
avatumaks ning lihtsustada menetlusi. Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle 
läbivaatamise üle ja loodab, et EL kiidab viivitamata selle tulemused heaks. Samas märgib 
arvamuse koostaja, et praeguseks on ainult 42 WTO liikmesriiki (millest 27 on ELi 
liikmesriigid) selle rahvusvahelise lepinguga liitunud, ning loodab väga, et paljud teised riigid 
liituvad sellega, eelkõige kõige arenenumad riigid ja tärkava majandusega riigid, et 
suurendada lepingu geograafilist ulatust ja luua selles olulises rahvusvahelise kaubanduse 
valdkonnas ühiste ja üldtunnustatud eeskirjade süsteem. 

Ka teine WTO leping, teenustekaubanduse üldleping (GATS), sisaldab erisätteid riigihangete 
kohta.

ELil on ka muid siduvaid kohustusi juba sõlmitud kahepoolsete lepingute raames 
(Albaaniaga, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga, Cariforumiga, Tšiiliga, 
Horvaatiaga, Mehhikoga, Montenegroga, Lõuna-Koreaga ja Šveitsiga). Riigihanked on 
oluline ja sageli tundlik teema muude rahvusvaheliste partneritega võimalike uute 
kaubanduslepingute läbirääkimistel.

Sellega seoses rõhutab arvamuse koostaja riigihangete rahvusvahelise mõõtme tähtsust ning 
vajadust avada rahvusvahelised riigihanketurud järk-järgult ühiste eeskirjade alusel, mis 
põhinevad vastastikkusel ja õiglusel ning milles peetakse kinni rahvusvahelistest 
keskkonnaalastest, sotsiaal- ja tööhõivestandarditest. Euroopa Liit tagab rahvusvahelistele 
ettevõtjatele märkimisväärselt hea juurdepääsu oma riigihanketurule, samas ei ava teised 
olulised rahvusvahelised kaubanduspartnerid turgu omalt poolt. 
Seetõttu soovib arvamuse koostaja ELi tõhusamat tegevust seadusandlike algatuste ja 
kooskõlastatud läbirääkimistegevuse kaudu, et taastada tasakaal ja luua rahvusvahelisel 
tasandil võrdsed konkurentsitingimused.
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Eelnevat arvesse võttes taunib ta komisjoni otsust mitte soovitada ühiseid eeskirju 
riigihangete valdkonna välismõõtme kohta. Otsus mitte taasesitada kolmandatest riikidest 
pärit toodete ja teenuste hankeid käsitlevaid sätteid, mis sisalduvad juba direktiivis 
2004/17/EÜ, ning esitada järgmine õigusakti ettepanek, mis on küll täiendav, aga täiesti 
eraldiseisev, ja mida käsitletakse eraldi seadusandliku menetluse raames (kuigi selle sisu üle 
võib heameelt tunda), võib luua ohtliku õigustühimiku, kuna seega ei sisaldaks ELi õigustik 
vajalikke sätteid väljastpoolt ELi tulevate kaupade, teenuste ja ettevõtjate Euroopa 
riigihanketurule juurdepääsu reguleerimiseks. 

Seetõttu peab arvamuse koostaja äärmiselt oluliseks luua ühtsed ja arusaadavad erieeskirjad, 
millega oleks võimalik reguleerida struktureeritult ja üksikasjalikult tingimusi, mille alusel 
lükata tagasi hankemenetlused, mis hõlmavad peamiselt rahvusvahelistes lepingutes 
mittesisalduvaid kaupu ja teenuseid. Seetõttu soovib arvamuse koostaja teha mõned 
muudatused komisjoni ettepanekutes, mille ta tegi oma hiljuti esitatud määruse ettepanekus.

Samuti näib oluline muuta rangemaks komisjoni esitatud õigusnormid nn põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumiste kohta teistest märkimisväärselt madalamate pakkumiste 
automaatse kõrvalejätmise mehhanismi võimaluse kehtestamise ja ettevõtjatele lisateabe 
taotluse miinimumtingimuste laiendamise kaudu.

Arvamuse koostaja pidas asjakohaseks esitada teatavad muudatusettepanekud, millega juhtida 
rohkem tähelepanu Euroopa Liidu direktiivide rahvusvahelisele kontekstile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 

(1) Euroopa Liidu tasandil selgete 
eeskirjade puudumine 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
suurendab õiguskindlusetust, takistab 
teenuste vaba osutamist ja häirib siseturu 
toimimist. Seetõttu ei saa ettevõtjad, eriti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
(VKEd) kasutada siseturul oma õigusi ja 
jäävad ilma olulistest ärivõimalustest ning 
ametiasutused ei pruugi leida parimat 
kasutust riigi rahale, nii et ELi kodanikud 
saaksid kasu parima hinnaga 
kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
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kvaliteetteenustest. Kontsessioonide 
andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu turule 
ja õiguskindluse, soodustades avaliku 
sektori investeeringuid taristutesse ja 
teenustesse, mis on kodanike jaoks 
strateegilised.

andmise sobilik õigusraamistik tagaks 
kõigile Euroopa Liidu ettevõtjatele tõhusa 
ja mittediskrimineeriva juurdepääsu turule 
ja õiguskindluse, soodustades avaliku 
sektori investeeringuid taristutesse ja 
teenustesse, mis on kodanike jaoks 
strateegilised. Selline õigusraamistik 
tagaks ühtlasi suurema õiguskindluse 
ettevõtjatele ja võiks olla rahvusvahelise 
riigihanketuru edasise avamise aluseks ja 
vahendiks ning edendada rahvusvahelist 
kaubandust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
kontsessioonide andmise suhtes, mida 
korraldavad rahvusvahelised 
organisatsioonid oma nimel ja arvel. Tuleb 
siiski selgitada, mil määral tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada teatavate 
rahvusvaheliste eeskirjadega hõlmatud 
kontsessioonide andmise suhtes.

(16) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
kontsessioonide andmise suhtes, mida 
korraldavad rahvusvahelised 
organisatsioonid oma nimel ja arvel. Tuleb 
siiski uurida, mil määral tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada teatavate 
rahvusvaheliste eeskirjadega hõlmatud 
kontsessioonide andmise suhtes, et 
võimaldada ettevõtjatele suuremat 
õiguskindlust. Siseturg ja rahvusvahelised 
turud on üha rohkem omavahel seotud, 
seetõttu tuleks hankepoliitikas 
asjakohaselt edendada selliseid Euroopa 
Liidu väärtusi nagu läbipaistvus, 
põhimõtteline korruptsiooni vastustamine, 
vastastikkuse põhimõte ning sotsiaalsete 
ja inimõiguste edendamine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kontsessioone ei tohiks anda (33) Kontsessioone ei tohiks anda 
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ettevõtjatele, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel olla võimalus 
jätta kõrvale taotlejad või pakkujad liidu 
või siseriikliku seaduse tõsise rikkumise 
eest, et kaitsta aluslepingus sätestatuga 
sarnaseid avalikke huve, või kui ettevõtja 
puhul on sama avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijaga varem 
sõlmitud kontsessioonilepingu või -
lepingute täitmisel ilmnenud 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

ettevõtjatele, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist nagu ka muid selliste 
Euroopa Liidu või siseriiklike õigusaktide 
mis tahes tõsiseid rikkumisi, mille 
eesmärk on kaitsta avalikke huve 
kooskõlas aluslepinguga, tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel olla võimalus 
jätta kõrvale taotlejad või pakkujad, kui 
ettevõtja puhul on sama avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijaga varem 
sõlmitud kontsessioonilepingu või -
lepingute täitmisel ilmnenud 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes, mille 
maksumus on vähemalt 5 000 000 eurot:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste kontsessioonide suhtes:

a) võrgustiku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid ühe III lisas osutatud 
tegevuse sooritamiseks;

a) võrgustiku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid ühe III lisas osutatud 
tegevuse sooritamiseks;

b) avaliku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid.

b) avaliku sektori hankijate sõlmitud 
kontsessioonid.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kontsessioonide suhtes, mille maksumus 
on vähemalt:
a) 2 500 000 eurot teenuste 
kontsessioonide puhul (välja arvatud 
sotsiaalteenuste kontsessioonid);
b) 5 000 000 eurot ehitustööde 
kontsessioonide puhul.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kui kontsessioone rahastab täielikult 
rahvusvaheline organisatsioon või 
rahvusvaheline finantseerimisasutus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d kohaldamisel 
otsustavad lepingupooled selliste 
kontsessioonide puhul, mida olulisel 
määral kaasrahastab rahvusvaheline 
organisatsioon või rahvusvaheline 
finantseerimisasutus, milliseid 
kontsessiooni andmise menetlusi 
kohaldada; menetlused peavad olema 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu sätetega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija või 
sama hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija või 
sama hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;
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Selgitus

Muudatusettepanek kajastab Euroopa Kohtu kohtupraktikas sätestatud põhimõtteid, milles 
räägitakse olulisest osast tegevusest, mis ei tähenda tingimata, et see tegevus peaks olema 
proportsionaalselt suurem kui teised. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub artikli 4 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kontrollivate 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate või sama hankija kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub artikli 4 lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud kontrollivate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate või 
sama hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 − lõige 4 − punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) osalevad avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad ei tegutse avatud turul 
suuremal määral kui 10 % kokkuleppe 
seisukohast olulise tegevuse käibest; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sotsiaalvaldkonna ja 
keskkonnaalastes õigusaktides sätestatud 
nõuete täitmine.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) selliste Euroopa Liidu või siseriiklike 
õigusaktide mis tahes tõsine rikkumine, 
mille eesmärk on kaitsta avalikke huve 
kooskõlas aluslepinguga.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 52 päeva alates 
kontsessiooniteate väljasaatmisest.

1. Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad kontsessiooni, 
ei tohi kontsessioonitaotluste esitamise 
tähtaeg olla lühem kui 70 päeva alates 
kontsessiooniteate väljasaatmisest.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakkumuste laekumise tähtaega võib 
lühendada viie päeva võrra, kui võrgustiku 
sektori hankija nõustub pakkumuste
elektroonilise esitamisega artikli 25 
kohaselt.

2. Kontsessioonitaotluste esitamise
tähtaega võib lühendada viie päeva võrra, 
kui võrgustiku sektori hankija nõustub
taotluste elektroonilise esitamisega artikli 
25 kohaselt.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) liidu või rahvusvahelises töö- ja 
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keskkonnaalases õiguses sätestatud 
nõuete täitmine.
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