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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

7.3.2012

TEATIS LIIKMETELE
(28/2012)

Teema: Saksamaa Liidunõukogu põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta
(COM(2011) 0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Saksamaa Liidunõukogu (Bundesrat) põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Liidunõukogu dokument 874/11 (otsus)

2.3.2012

Liidunõukogu
otsus

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta

COM(2011) 897 final; nõukogu dokument 18960/11

Saksamaa Liidunõukogu võttis 2. märtsil 2012. aastal toimunud 893. istungil vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artikli 12 punktile b vastu järgmise arvamuse:

1. Liidunõukogu on arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 
Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 kohaselt tohib liit valdkondades, mis ei kuulu 
tema ainupädevusse, võtta meetmeid ainult juhul, kui liikmesriigid ei suuda kesk-, 
piirkondlikul ega kohalikul tasandil täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke, 
ja ulatuses, milles liikmesriigid ei suuda kesk-, piirkondlikul ega kohalikul tasandil 
täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke, ning seetõttu võib neid kavandatava 
meetme ulatuse või toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil.

2. Liidunõukogu arvates ei ole tema viimati 11. veebruaril 2011. aastal koostatud ühtse 
turu akti käsitlevas arvamuses (liidunõukogu dokument 698/10 (otsus)) avaldatud 
kahtlused direktiivi ettepanekuga kõrvaldatud ja ta lükkab selle seetõttu tagasi.

3. Teenuste kontsessioonid on käesoleval ajal direktiivi 2004/18/EÜ (riigihankelepingute 
sõlmimise korra kooskõlastamise direktiiv) artikli 17 ja direktiivi 2004/17/EÜ 
(kommunaalsektori direktiiv) artikli 18 kohaselt ELi seadusandja teadliku valiku 
tulemusena riigihankeõiguse kohaldamisalast välja jäetud. Eelkõige tehti seda selleks, et 
arvestada eri liikmesriikide teenuste kontsessioonide eripärasid ja võimaldada avaliku 
sektori hankijatele ja ettevõtjatele teatavat paindlikkust.

4. Komisjon ei näita piisavalt, et teenuste kontsessioonide teisese õiguse aktidega 
reguleerimine on ELi tasandil vajalik. Tõsised konkurentsimoonutused või turu 
sulgemine, millega komisjon direktiivi ettepanekut põhjendab, ei ole seni piisavalt 
tõestatud. Komisjon ei esita ühtegi tõendit selle kohta, et teenuste kontsessioonide arv 
avaliku ja erasektori partnerluses oleks viimastel aastatel vähenenud ja et niisugune 
areng oleks põhjustatud komisjoni poolt väidetud puudustest.

5. Euroopa Parlament on samuti oma resolutsioonides, viimati 2011. aasta 25. oktoobril 
vastu võetud resolutsioonis (2011/2048(INI)) sõnaselgelt märkinud, et tõsist 
konkurentsimoonutust või turu sulgemist ei ole seni märgata. Seetõttu ei pea parlament 
teenuste kontsessioone käsitlevat õigusakti vajalikuks.

6. Teenuste kontsessioone ei sõlmita ka tänapäeval õiguslikus vaakumis. Nende jaoks 
esmases õiguses kehtestatud põhivabadustest tulenevad põhimõtted on konkretiseeritud 
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Euroopa Kohtu praktika ja komisjoni teatiste kaudu. Avaliku sektori hankijatele on 
seega teenuste kontsessioonide sõlmimiseks ette nähtud olulised põhimõtted. Nende 
kohaselt peavad olema tagatud võrdne kohtlemine, mittediskrimineerimine ja 
läbipaistvus. ELi tasandil reguleerimine oleks lisaks vastuolus ELi püüdlustega 
lihtsustada ELi hanke-eeskirju ning vähendada bürokraatiat ja halduskoormust.

7. Esmase õiguse aktidest tulenevad põhimõtted kehtivad kõikides liikmesriikides 
võrdselt. Need kehtestatakse Euroopa Kohtu otsusega, kelle ülesanne on Euroopa Liidu 
lepingu artikli 19 lõike 1 teise lause kohaselt tagada, et lepingute tõlgendamisel ja 
kohaldamisel peetaks kinni seadusest.

8. 1. detsembril 2009. aastal jõustunud Lissaboni lepinguga piirati veelgi ELi 
tegutsemisvabadust kehtestada teenuste kontsessioonidele üldsüsteem, mis puudutab ka 
kohalikke omavalitsusi. Seda sellepärast, et EL peab Euroopa Liidu lepingu artikli 4 
lõike 2 esimese lause kohaselt pöörama tähelepanu liikmesriikide rahvuslikule 
identiteedile, mis väljendub nende põhilistes poliitilistes ja põhiseaduslikes 
struktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes omavalitsustes. Lisaks sellele 
annavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 14 ja Lissaboni lepingu protokoll nr 
26 eelkõige kohalikele asutustele olulise rolli ja laiaulatusliku suvaõiguse küsimuses, 
kuidas osutada, tellida ja korraldada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid nii palju 
kui võimalik vastavalt kasutajate vajadustele. Niisugust kohalike omavalitsusüksuste 
erilist kaitset tuleb teenuste kontsessioonide sõlmimise suhtes sel määral arvesse võtta, 
et säilivad kohaliku omavalitsuse kaalutlusõigus ja läbirääkimisvabadus ning eelkõige 
arvestatakse kohalike üldhuviteenuste vajadusi.

9. Isegi kui pooldatakse sarnaselt komisjoniga avaliku korra huvides teenuste 
kontsessioonide sõlmimise õiguslikku raamistikku, ei ole mõistetav, miks peab 
direktiivi ettepaneku reguleeriv mehhanism ulatuma palju kaugemale praegu kehtivatest 
ehitustööde kontsessioonide kohta kehtivatest eeskirjadest. Komisjoni esitatud tehnilise 
kirjelduse, valikukriteeriumide, pakkumuste hindamise kriteeriumide ja 
avaldamisnõuete eeskirjad tekitavad ebaproportsionaalseid kulutusi. Need eeskirjad 
takistavad avaliku ja erasektori partnerluse edendamise eesmärgi täitmist, mida 
komisjon püüab direktiivi ettepanekuga saavutada. Riiklikul või piirkondlikul tasandil 
reguleerimine on Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 kontekstis piisav.

10. Päästeteenistus kuulub liidumaade ainupädevusse. Traditsioonidest tulenevalt on see 
föderaalsüsteemis korraldatud väga erinevalt. Osas liidumaadest on päästeteenistuse ja 
kodanikukaitse vahel loogiline ja ka kontseptuaalselt oluline ja süsteemist tulenevalt 
lahutamatu side. Sisejulgeoleku tagamiseks on selle süsteemi säilitamine tungivalt 
vajalik. Seda saab aga ainult siis tagada, kui loobutakse päästeteenistuse 
pakkumismenetluse üldisest väljakuulutamisest ka nende teenuste kontsessioonide 
puhul, mille sõlmimiseks ei tulnud seni hanketeadet avaldada.

Sisejulgeoleku tagamine päästeteenistuse ja kodanikukaitse kaudu on üldhuviteenuste 
põhiline ülesanne. Kulude vähendamise ja muude riigihanke-eeskirjade aspektist tehtav 
avalik pakkumismenetlus tooks kaasa asjaolu, et päästeteenistuse ja kodanikukaitse 
vaheline kokkupuutekoht muudetakse samuti kaubanduslikuks. Tulemuseks oleks 
ulatuslik kvaliteedi kadu. Peale selle seataks küsimuse alla vabatahtlik tegevus, mis on 
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selles kodanikukaitse süsteemis Saksamaal väga oluline element.

Seetõttu palutakse töötada selle nimel, et päästeteenistus võetaks esildatud direktiivi 
artikli 8 lõikes 5 sisalduvasse erandite loetellu.


