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Taust

Euroopa Komisjon võttis 21. märtsil 2012 vastu käesoleva määruse ettepaneku. Komisjoni 
esitatud ettepaneku eesmärk on parandada Euroopa Liidu ettevõtete juurdepääsu kolmandate 
riikide riigihanketurgudele. Täiendav teave määruse tausta kohta on esitatud komisjoni 
ettepaneku (COM(2012)0124)1 põhjenduses.

Komisjon sedastab, et kõnealuse ettepaneku kõrval püüab ta Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni ja riigihankelepingute raames parandada turulepääsu.

Mõned viimasel ajal esilekerkinud küsimused:

1. Kui avatud on ELi riigihanketurud tegelikult võrreldes meie 
kaubanduspartnerite riigihanketurgudega?
Raportööri hinnangul ei ole komisjon ega ka mõjuhinnang andnud sellele küsimusele 
piisavat vastust. Ka kuulamisel ei saadud sellele küsimusele piisavat vastust. Seetõttu 
taotles raportöör pärast läbirääkimisi koordinaatoritega ja variraportööriga parlamendi 
mõjuhindamiste üksuselt (IMPA), et see selle küsimuse muu hulgas uuesti läbi 
vaataks. Uus mõjuhinnang esitatakse juunis ja lisatakse vajaduse korral raporti 
projektile.

2. Kas tänapäeval on juba võimalusi teatavate toodete ja teenuste pakkujate 
välistamiseks riigihanketurult?
Lisaks direktiivi 2004/17/EÜ kehtivatele artiklitele 58 ja 59 on mitmed liikmesriigid 
kehtestanud riiklikke või piirkondlikke eeskirju. Et takistada siseturu moonutamist ja 
tagada samal ajal ühise ELi kaubanduspoliitika abil tulemusliku mitmekordistava 
mõju saavutamine, tuleks raportööri hinnangul käesoleva määruse jõustumisel 
eelnimetatud eeskirjad tühistada.
Ettepanek: Põhjenduses 18 sisalduv mõte tuleb edasi kanda järgmistesse artiklitesse.

3. Kas kõnealune vahend aitab ka tegelikult kaasa turu avamisele või on tegemist 
protektsionismiga?
Nii komisjoni mõjuhinnang, komisjonis peetavad arutelud kui ka kuulamised ja 
erinevad arutelud ei anna raportööri arvates piisavalt põhjendatud vastust. Siiski oleks 
terve määruse tagasilükkamine samuti küsitav. Komisjon mainib määruse eelnõu 
sissejuhatuses läbivaatamisklauslit, mis aga tekstis ei sisaldu. Läbivaatamisklausel 
võimaldaks hinnata õigusakti mõju pärast selle vastuvõtmist ja seda vastavalt muuta.
Ettepanek: Lisaks artiklis 19 sisalduvale aruandmiskohustusele tuleb lisada 
läbivaatamisklausel, mille kohaselt esitab komisjon teise raporti esitamisel muudetud 
määruse eelnõu või esitab põhjendused selle kohta, miks komisjoni arvates ei ole 
muudatuste tegemine vajalik. Kui komisjon seda kohustust ei täida, kaotab määrus 
teise raporti esitamisele järgnenud teise kalendriaasta lõppemisel kehtivuse.

4. Kuidas suudame tagada arengumaade mittekahjustamise?
Nii kolleegide kui valitsusväliste organisatsioonidega peetud erinevates aruteludes 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_et.pdf (lk 1–11).
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käsitleti riske, mis seostuvad kõnealuste eeskirjade põhjustatava kahjuga arengumaade 
jaoks, sest osad arengumaad ei ole oma majandusliku olukorra tõttu võimelised oma 
turge avama.
Ettepanek: Lisaks komisjoni pakutud riikidele (vähimarenenud riigid), kelle suhtes ei 
tohi artikli 4 lõike 2 kohaselt kehtestada meetmeid, teeb raportöör ettepaneku viia sisse 
täiendav eristamine, võttes aluseks üldist tariifset soodustuste süsteemi reguleeriva uue 
määruse (EL) nr 978/2012 artikli 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud kriteeriumid.

5. Kas artikliga 6 saab tõesti tekitada kaubanduspoliitika teemal peetavate 
rahvusvaheliste läbirääkimiste mitmekordistavat mõju?
Seda artiklit kritiseeriti viimaste kuude jooksul kõige rohkem, tõstatades muu hulgas 
järgmised küsimused: 
– Kas kõnealuse artikliga on tõesti võimalik tekitada mitmekordistavat mõju?
– Kuidas toimida juhul, kui osad avaliku sektori hankijad tahavad konkreetsed 

pakkujad hankemenetlusest välja jätta ja osad avaliku sektori hankijad seda ei 
taha?

– Kas järjepideva toimimise eesmärgil tuleks pärast seda, kui komisjon on 
väljajätmise artikli 6 kohaselt heaks kiitnud, algatada automaatselt artiklite 8 ja 10 
kohane menetlus?

– Kas avaliku sektori hankija peab artikli võimalikule kohaldamisele alati juba 
pakkumiskutses viitama?

– Kas see artikkel võib põhjustada hankeprotsessi veelgi bürokraatlikumaks 
muutumise?

Ettepanek: Artiklit tuleb järgida, kuid samal ajal tuleb tagada, et selle kohaldamisega 
ei killustata siseturgu, vaid rakendatakse ka tegelikult ELi kaubanduspoliitikat ning 
saavutatakse mitmekordne mõju. Avaliku sektori hankijad võivad artiklile artikli 8 ja 
10 alusel algatatud menetluse puhul osutada.

6. Kuidas käituda juhul, kui avaliku sektori hankijad kavatsevad kasutada artikli 
13 kohast erandit?
Raportöör on seisukohal, et põhimõtteliselt on artikli 13 kohane nn keeruliste 
olukordade lahendamise säte mõttekas. Sellele vaatamata ei tohiks avaliku sektori 
hankijad erandi tegemise võimaluse abil hiilida kõrvale käesoleva määruse sätetest: 
tagada tuleb nii ühine kaubanduspoliitika kui ka tulemuslik mitmekordistav mõju.
Ettepanek: Tuleb täiustada mehhanismi, mis võimaldab komisjonil keelata avaliku 
sektori hankijal erandite tegemise.

7. Kui suur tegutsemisvabadus tuleks komisjonile anda delegeeritud õigusaktide 
puhul?
Raportööri ettepanekul ja pärast konsulteerimist variraportööridega otsustasid 
koordinaatorid küsida muu hulgas selle küsimuse puhul Euroopa Parlamendi 
õigusteenistuse arvamust. Kõnealune arvamus esitatakse lähinädalatel.
Ettepanek: Vajaduse korral tuleb komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendi 
õigusteenistuse ettepaneku alusel muuta.


