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LÜHISELGITUS

Euroopa on sügavas kriisis. Mitmetel liikmesriikidel lasub suur võlakoormus, mis jätab neile 
vähe poliitilist tegutsemisruumi. Sellises olukorras peab Euroopa Liidu kavandatavate 
ettekirjutuste üle otsustama selle järgi, kas need võivad soodustada kriisi edasist süvenemist.

Komisjoni teostatavusuuring kavandatava kontsessioonilepingute sõlmimise direktiivi kohta 
sellele küsimusele kahjuks vastust ei anna. Samuti jääb välja selgitamata selle direktiivi mõju 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste enesemääramisõigusele, mis on esimest korda 
sätestatud Euroopa esmastes õigusaktides Lissaboni lepinguga (vt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26). Teostatavusuuring jätab vastuseta ka küsimuse, 
kas seesugune ELi tasandil reguleerimine on üleüldse vajalik ja kas vastasel korral satuks ohtu 
Euroopa siseturu toimimine. Just vastuseid nendele küsimustele nõudis aga Euroopa 
Parlament oma kahes riigihankeid käsitlevas raportis 2010. ja 2011. aastal kui peamist eeldust 
teenuste kontsessioonilepingute sõlmimise direktiivile.

Selle asemel allutab esitatud direktiiv aga veel ka teenuste kontsessioonid Euroopa 
riigihankeõiguse jäigale korrale. Probleeme tekitab see, et teenuste kontsessioone on keerukas 
üheselt määratleda – selleks on nende kasutus ja õiguslik seisund erinevates liikmesriikides 
liiga erinev. Lisaks on oht, et ELi tasandil reguleerimine seab küsimuse alla teenuste 
kontsessioonilepingute sõlmimise tähtsaima põhjuse: lepingute piisava paindlikkuse ja pika 
kehtivusaja ning võimaluse uutel läbirääkimistel täpsustada üksikasju, millega lepingut 
sõlmides arvestada ei osatud. See on tõsiseks ohuks teenuste kontsessioonide mõistele.

Komisjon põhjendab oma ettepanekut eelkõige õiguskindluse puudumisega, mis tekiks juhul, 
kui puuduks ELi tasandi regulatsioonid, samuti vajadusega tagada maksuraha tõhus kasutus ja 
vältida korruptsiooni.
Selles osas teeme järgmised märkused.

Euroopa Liidu aluslepingud ja Euroopa Kohtu praktika määratlevad selgelt 
kontsessioonilepingute sõlmimise põhireeglid: läbipaistvus, võrdne kohtlemine ja 
mittediskrimineerimine. Samas on need piisavalt paindlikud, et võimaldada kontsessioonide 
haldamist. Kõnealuses eelnõus toodud teenuste kontsessioonide määratlus seevastu asjasse 
selgust ei too, vaid läheb kaugemale, kui on läinud Euroopa Kohus oma praktikas, see aga 
tekitab omakorda küsimusi, milles pole selgust. Muude lepinguliste suhete nagu 
laenutuslepingute ja litsentside määratlus puudub, riskide ülekandmise küsimuse lahendus ei 
ole piisav, tähelepanu ei ole pööratud ei lepingupoolte vahelisele erilisele usaldussuhtele ega 
mittetäielike lepingute eripärale, samuti mitte korduvate läbirääkimiste vajadusele. 

Enamik teenuste kontsessioonilepingutest sõlmitakse võrgupõhiste teenuste valdkondades 
nagu energia- ja veevarustus ning side- ja liiklusvõrk. Need on üldist (majanduslikku) huvi 
pakkuvad teenused. Lepingute sõlmimine nende teenuste osutamiseks tähendab tihti ka 
eksklusiivsete ja suveräänsete õiguste ülekandumist teenusepakkujale. Nende teenuste osalise 
kaasatuse tõttu tekivad nüüd ka probleemid õigusliku vastavusega. Näiteks välistatakse 
teenuste direktiivis märkimisväärne osa üldhuviteenustest. Eelnõus on puudu piisavalt selge 
määratlus, mis eristaks sellest juba olemasolevaid sektoripõhiseid eeskirju, näiteks 
ühistransporti ning energia- ja gaasi sektoripõhiseid eeskirju käsitlevat määrust. Sellegi koha 
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pealt vaikib teostatavusuuring. Ka see ei aita ei õiguskindluse ega õigusselguse 
suurendamisele kaasa.

Lisaks näitavad kogemused Euroopa hanke-eeskirjadega, et ka üksikasjalik reguleerimine ei 
kaitse õiguslike vaidluste eest, pigem vastupidi. 

Pilk riigihangete direktiividele näitab, et üksikasjalik reguleerimine enamjaolt ei vähendagi 
kulusid. Ainuüksi direktiivi üle-euroopalise väljakuulutamisega seotud halduskulud küünivad 
keskmiselt 30 000 euroni – ja seda kõigest vaevalt 1,5%-ni ulatuvate piiriüleste pakkumiste 
juures.

Komisjon tõstatab õigusega korruptsiooni-teema, kuid seejuures ei ole pakutud 
lahendusettepanekud asjakohased. Läbipaistvus on teravaim relv korruptsioonivastases 
võitluses. Riigihangete kord aga vajalikku läbipaistvust ei loo. Tehniliselt käsitatakse 
läbipaistvust pakkujate võrdse kohtlemise aluspõhimõttena. Avalikkus ja kodanikud jäetakse 
aga sellest läbipaistvusest ilma – selles mõttes kitsendab kontsessioonilepingute sõlmimise 
ettepanek võimalusi veelgi enam kui riigihankedirektiivid. Niisiis ei saa selle ettepaneku 
kontekstis enam ka korruptsioonivastasest võitlusest juttu olla. 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportöör on käesoleva eelnõu täielikult ümber kirjutanud. 
Tema ettepanek lahendab mõne ülal esiletoodud probleemidest. Kuid küsimusele, kas meil 
sellist direktiivi üldse vaja on, see ei vasta.

Arvamuse koostaja jõuab hoolika kaalumise tulemusel järeldusele, et praeguses olukorras ei 
ole see ettepanek vajalik ja selle mõjud ei ole teada. Arvamuse koostaja teeb 
regionaalarengukomisjonile ettepaneku soovitada vastutaval komisjonil ettepanek tagasi 
lükata.

******

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil teha ettepanek 
lükata komisjoni ettepanek tagasi.


