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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament väljendas juba 18. mai 2010. aasta resolutsioonis uute arengute kohta 
riigihangetes vastuseisu teenuste kontsessioone käsitlevale ELi õigusaktile. 

Ka arvamuse koostaja on seisukohal, et puudub vajadus teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimist käsitleva õigusakti järele Euroopa tasandil. Eelkõige on karta negatiivset mõju 
üldhuviteenuste pakkumisele ning sotsiaalkindlustuse tagamisele ja edasiarendamisele.

Arvamuse koostaja soovitab direktiivi eelnõu tagasi lükata.

Üldised märkused

Eelnõu peamise eesmärgina nimetatakse õiguskindluse suurendamist. Teenuste 
kontsessioonid on praegu direktiivi 2004/18/EÜ (riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise direktiiv) artikli 17 ja direktiivi 2004/17/EÜ (kommunaalsektori direktiiv) 
artikli 18 kohaselt riigihankeõiguse kohaldamisalast välja arvatud. Teenuste 
kontsessioonilepingute sõlmimine on piisavalt õiguskindlalt reguleeritud ELi kehtiva esmase 
õigusega, eelkõige põhivabadustest tulenevate võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega ning Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga. Ka 
ehitustööde kontsessioonilepingute sõlmimine on piisavalt reguleeritud (direktiiv 
2004/18/EÜ).

Arvamuse koostaja nendib, et tegemist ei ole õigustühja ruumiga, nagu leiab komisjon. Ei ole 
oodata, et direktiiv suurendab õiguskindlust. 
Peale selle kritiseerib ta ebaselget ja liiga laialt sõnastatud reguleerimisala (artiklid 1, 2 ja 5) 
ning liiga kitsalt sõnastatud eranditingimusi (artikkel 8). Arvamuse koostaja arvates tuleb 
sotsiaalkindlustuse, kultuuri, hariduse, avaliku taristu ja muude kommunaalteenuste 
valdkonnad tervest reguleerimisalast välja arvata. 

Avalike üldhuviteenuste kindlustamine turu avamise asemel

Kui ELi toimimise lepingu artiklis 14 ja üldhuviteenuseid käsitlevas protokollis rõhutatakse 
avaliku sektori asutuste suurt mänguruumi avalike üldhuviteenuste osutamisel, tellimisel ja 
rahastamisel, siis direktiivi eelnõus ei viidata mitte kuskil avalike üldhuviteenuste 
tugevdamisele ELi esmases õiguses. Seevastu võetakse sihiks riigihangete avamine 
konkurentsile (põhjendused 1, 2 ja 4) ja kitsendatakse avaliku sektori hankijate mänguruumi, 
võttes neilt piiramatu valikuvabaduse kontsessiooni andmise kriteeriumide määratlemisel 
(artikli 39 lõige 2). Peale selle ei ole lepingu sõlmimisel ette nähtud kohalike tavapäraste 
kollektiivlepingute järgimist (artikkel 39 ning põhjendused 29 ja 32). 

Avalike teenuste tegelikku eesmärki – tagada kodanikele üldine, mittediskrimineeriv, kõikjal 
toimiv ja taskukohane juurdepääs üldhuviteenustele – ettepanekus arvamuse koostaja 
pahameeleks arvesse ei võeta. Komisjoni vaatenurk on suunatud avalike üldhuviteenuste 
kindlustamise asemel pigem uute turgude loomisele. Seepärast on karta, et avaliku sektori 
koostöö ja in-house-tehingud muutuvad erandiks. Eelnõus nimetatakse eesmärkidena ka 
ettevõtjate paremat turulepääsu ning avaliku ja erasektori partnerluse edendamist (põhjendus 
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17). Arvamuse koostaja kritiseerib eriti viimast, kuna tema arvates ei osuta erasektor 
teenuseid tõhusamalt, läbipaistvamalt ja soodsamalt kui avalik sektor. Peale selle ei arvestata 
enamasti välist mõju, näiteks töötajatele.

Transpordisektor

Esitatud direktiiv kehtib tegevuste suhtes, mis on seotud avalikkusele transporditeenuse 
pakkumisega rongiga, automaatsüsteemidega, trammiga, trollibussiga, bussiga või köisteedel 
ning postiteenustega, välja arvatud lennutransporditeenused, mis põhinevad tegevusloa 
andmisel määruse (EÜ) nr 1008/2008 tähenduses, ning avalik reisijatevedu määruse (EÜ) nr 
1370/2007 tähenduses. Esitatud direktiiv kehtib lisaks selliste tegevuste suhtes, mis on seotud 
geograafilise piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude terminaliteenuste osutamiseks ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, mere- või 
siseveeteede kaudu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, nt 
rendilepingud või maa rendilepingud,
mille puhul riik või avaliku sektori 
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vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab
üksnes üldised kasutustingimused,
nõudmata spetsiaalsete ehitustööde
tegemist või teenuste osutamist.

hankija või võrgustiku sektori hankija 
annab ettevõtjale tasu eest õiguse kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, sh merepiirkonnad ning mere-
ja siseveekogude sadamad, ja milles 
reeglina kehtestatakse üksnes üldised 
kasutustingimused, ilma et riigist või 
avaliku sektori hankijast saaks 
konkreetsete ehitustööde või teenuste
vastuvõtja. Selliste lepingute puhul 
peetakse avaliku ala või avalike vahendite 
üleandmist, lubatud kasutusviise ja 
hooldamist ning nende riigile või avaliku 
sektori hankijale tagastamist, 
rendilepingu või maa rendilepingu 
kehtivusaega, rentniku makstavat renti ja 
tema poolt kantavaid muid kulusid 
käsitlevaid tingimusi üldisteks 
tingimustest, mille eesmärk on 
reguleerida avaliku ala või avaliku 
vahendi kasutamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Võttes arvesse, et kontsessionäärid 
kannavad olulist operatsiooniriski, 
peaksid nad saama vabalt valida lepingu 
täitmiseks parima viisi, olgu selleks siis 
lepingu täitmine kontsessionääri enda 
poolt, kontsessionääri ja sõsarettevõtete 
koostöös või ülesande andmine vabalt 
allhanke korras kolmandatele isikutele. 

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta selgemaks direktiivi ettepaneku eesmärki, milleks on 
kontsessionääri poolt allhankijatele ülesannete andmise muutmine paindlikumaks ja 
hõlpsamaks, kooskõlas olulise operatsiooniriski kui kontsessiooni ühe määrava omaduse 
tunnustamisega. Kuna kõnealust riski peavad kandma kontsessionäärid, peaks neil olema 
võimalus valida lepingu täitmise viisi: kas otse, koostöös sõsarettevõtetega või andes 
ülesandeid vabalt allhanke korras kolmandatele osapooltele.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus kontsessiooni 
andmise eeskirjade kohaldamisel vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris, on vaja, et hõlmatud üksused 
oleksid määratletud mingil muul alusel 
peale nende juriidilise staatuse. Seepärast
tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevate võrgustiku sektori 
hankijate võrdset kohtlemist ei piirata. 
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

(11) Tuleks tagada, et avalikus sektoris ja 
erasektoris tegutsevaid võrgustiku sektori 
hankijaid koheldakse võrdselt. 
Aluslepingu artikli 345 kohaselt on vaja ka 
tagada, et liikmesriikide vara omandisuhete 
süsteemi reeglid oleksid kõigile 
ühetaolised.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel 
pädevatel asutustel peaks olema vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
14 koostoimes üldhuviteenuseid käsitleva 
protokolliga 26 laiaulatuslik 
kaalutlusõigus üldhuviteenuste osutamise 
lepingute sõlmimist puudutavate otsuste 
tegemisel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Seoses sellega, mil määral peaks (17) Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
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kontsessiooni andmise eeskirjad hõlmama 
koostööd ametiasutuste vahel, esineb 
märkimisväärset õiguskindlusetust. 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomast 
kohtupraktikat tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori ja teatavad võrgustiku 
sektori hankijad erinevalt. Seepärast tuleb 
selgitada, millistel juhtudel ei kohaldata 
riigikontsessioonide andmise eeskirju 
selliste asutuste vahel sõlmitud 
kontsessioonilepingute suhtes. Seejuures 
tuleks lähtuda Euroopa Kohtu praktikas 
kehtestatud põhimõtetest. Ainuüksi 
asjaolu, et mõlemad lepingupooled on ise 
vastavalt artikli 4 lõike 1 esimesele lõigule 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad, ei välista kontsessiooni andmise 
eeskirjade kohaldamist. Kontsessioonide 
andmise eeskirjade kohaldamine ei tohiks
siiski mõjutada ametiasutuste vabadust 
otsustada, kuidas nad avalike teenustega 
seotud ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitud üksustele antud 
kontsessioonid või osalevate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate 
koostöö avalike teenustega seotud 
ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et reguleerimisalast välja 
jääv avaliku sektori koostöö ei moonutaks 
konkurentsi seoses eraettevõtjatega. Ka 
avaliku sektori hankija osalemine 
hankemenetluses pakkujana ei tohi 
konkurentsi moonutada.

kohtupraktikat avaliku sektori hankijate 
koostöö asjus tõlgendavad liikmesriigid ja 
isegi avaliku sektori ja teatavad võrgustiku 
sektori hankijad erinevalt. Seepärast tuleb 
selgitada, millistel juhtudel ei kohaldata 
riigikontsessioonide andmise eeskirju 
selliste asutuste vahel sõlmitud 
kontsessioonilepingute suhtes. Seejuures 
tuleks lähtuda Euroopa Kohtu praktikas 
kehtestatud põhimõtetest. Kontsessioonide 
andmise eeskirjade kohaldamine ei tohiks 
mõjutada ametiasutuste vabadust otsustada, 
kuidas nad avalike teenustega seotud 
ülesannete täitmist korraldavad.
Kontrollitud üksustele antud 
kontsessioonid või osalevate avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijate 
koostöö avalike teenustega seotud 
ülesannete ühiseks täitmiseks peaks 
seetõttu jääma eeskirjade reguleerimisalast 
välja, kui direktiivis sätestatud tingimused 
on täidetud. Direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et reguleerimisalast välja 
jääv avaliku sektori koostöö, millega 
osutatakse kodanikele üldhuviteenuseid,
ei osutuks võimalikuks 
konkurentsimoonutuse allikaks seoses 
eraettevõtjatega. Ka avaliku sektori hankija 
osalemine hankemenetluses pakkujana ei 
tohi konkurentsi moonutada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikaga tuleks käesolevat 
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direktiivi kohaldada kontsessioonidele, 
mis antakse pärast direktiivi jõustumist.

Selgitus

Võttes arvesse, kui oluline on liikmesriikides jõus olevate kontsessioonide puutumatuse 
põhimõte, tuleks seda direktiivis selgelt näidata.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta mis tahes 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada, 
kas nad täidavad avalikke ülesandeid ise, 
oma sisemisi ressursse kasutades, ilma 
sunduseta anda kontsessioone muudele 
välistele ettevõtjatele. Neid ülesandeid 
võib täita koostöös teiste avaliku sektori 
hankijatega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „hange” – hange Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … 
riigihankedirektiivi 2013/…EL* artikli 1 
lõike 2 tähenduses;
______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada 
direktiivi number ja kuupäev.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ehitustööde riigikontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping,
mis on sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja 
ühe või mitme avaliku sektori hankija 
vahel ning mille ese on ehitustööde 
tegemine, kui tasu tehtavate ehitustööde 
eest seisneb kas ainult õiguses kasutada 
neid lepingu esemeks olevaid ehitisi või 
sellises õiguses koos tasuga;

(2) „ehitustööde riigikontsessioon” –
kirjalik rahaliste huvidega seotud leping,
mille kohaselt üks või mitu avaliku sektori
hankijat delegeerivad nende vastutusel 
olevate ehitustööde tegemise ühele või 
mitmele ettevõtjale ning milles on 
reguleeritud mõlema poole õigused ja 
kohustused, mis seisnevad kas ainult 
õiguses kasutada neid kontsessiooniga 
hõlmatud ehitisi või sellises õiguses koos 
tasuga;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mis on 
sõlmitud ühe või mitme ettevõtja ja ühe 
või mitme avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija vahel ning mille ese on
muude kui punktides 2 ja 4 osutatud 
teenuste osutamine, kui tasu osutatavate 
teenuste eest seisneb kas ainult õiguses 
osutada neid lepingu esemeks olevaid 
teenuseid või sellises õiguses koos tasuga;

(7) „teenuste kontsessioon” – kirjalik 
rahaliste huvidega seotud leping, mille 
kohaselt üks või mitu avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijat delegeerivad 
nende vastutusel olevate muude kui 
punktides 2 ja 4 osutatud teenuste
osutamise ühele või mitmele ettevõtjale, 
kui tasu osutatavate teenuste eest seisneb 
kas ainult õiguses osutada neid lepingu 
esemeks olevaid teenuseid või sellises 
õiguses koos tasuga;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 
osutatud ehitiste ja teenuste kasutamise 
õigusega kaasneb täiendava
operatsiooniriski üleminek
kontsessionäärile. Kontsessionäär loetakse 

2. Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 
osutatud ehitiste ja teenuste kasutamise 
õigusega kaasneb majandusliku riski ja
operatsiooniriski olulise osa üleminek 
kontsessionäärile. Kontsessionäär loetakse 
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kandvaks täiendavat operatsiooniriski, kui 
ei ole tagatud, et kontsessiooni esemeks 
oleva ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

kandvaks riski olulist osa, kui ei ole 
tagatud, et kontsessiooni esemeks oleva 
ehitise käitamisega või teenuse 
osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

Kõnealune majanduslik risk võib seisneda 
järgmises:

Kõnealune majanduslik risk ja 
operatsioonirisk võib seisneda järgmises:

a) ehitise kasutamise või teenuse osutamise 
nõudlusega seotud risk või

a) ehitise kasutamise või teenuse osutamise 
nõudlusega seotud risk või

b) risk, mis on seotud kontsessionääri 
loodud või kasutajatele teenuste 
osutamiseks kasutatava taristu 
kättesaadavusega.

b) risk, mis on seotud kontsessionääri 
loodud või kasutajatele teenuste 
osutamiseks kasutatava taristu 
kättesaadavusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maa, olemasolevate ehitiste või muu 
kinnisvara või sellega seotud õiguste 
omandamist või rendilevõtmist mis tahes 
rahaliste vahenditega; samas kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse aga 
finantsteenuste kontsessioonid, mis antakse 
mis tahes vormis samaaegselt omandamis-
või rendilepinguga või enne või pärast 
viimaste sõlmimist;

a) avaliku ala, sh merepiirkondade ning 
mere- ja siseveekogude sadamate, maa, 
olemasolevate ehitiste või muu kinnisvara 
või sellega seotud õiguste omandamist, 
rendilevõtmist, rendileandmist või 
kasutusse andmist mis tahes rahaliste 
vahenditega, kusjuures riik või avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
kehtestab üksnes üldised 
kasutustingimused, nõudmata ehitustööde 
tegemist või teenuste osutamist; samas 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse aga finantsteenuste 
kontsessioonid, mis antakse mis tahes 
vormis samaaegselt omandamis- või 
rendilepinguga või enne või pärast viimaste 
sõlmimist;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute 
tagasiteenimiseks koos investeeritud 
kapitali mõistliku tootlusega.

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute 
tagasiteenimiseks koos investeeritud 
kapitali mõistliku tootlusega, nagu on 
kontsessioonilepingus täpselt kindlaks 
määratud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankija on kontsessiooniteadet avaldades 
kohustatud täitma kõiki käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustest tulenevaid 
kohustusi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) on esinenud sotsiaalkindlustus-, töö-, 
maksu- või keskkonnaõiguse rikkumisi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontsessioonid antakse objektiivsete 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise 
ning pakkumuste hindamise konkurentsi 
tingimustes, mis võimaldab teha avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija jaoks kindlaks üldised 
majanduslikud eelised.

1. Kontsessioonid antakse 
kontsessiooniandja poolt täpselt kindlaks 
määratud objektiivsete kriteeriumide 
alusel, mis tagavad läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimise ning 
pakkumuste hindamise konkurentsi 
tingimustes, mis võimaldab teha avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija jaoks kindlaks üldised 
majanduslikud eelised.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
sõlmivad kontsessiooni majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
lõikega 2. Need kriteeriumid võivad lisaks 
hinnale või kuludele hõlmata mis tahes 
järgmist kriteeriumi:

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ning tooks eraldi 
välja allhangete kõikide kavandatud
täitjate nimed ja nende solidaarvastutuse.
Seda teavet ajakohastatakse ja see 
esitatakse kontsessiooni kehtivusajal 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijale, näidates ära võimalikud 
asendamised või muutused. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eeldusel, et kontsessiooni üldine 
olemus jääb samaks, ei loeta 
kontsessiooni muutmist oluliseks 
järgmistel juhtudel:
(a) muudatus oli ette nähtud esialgse 
kontsessioonilepingu selgete, täpsete ja 
ühemõtteliste läbivaatamisklauslite või -
võimalustega, milles märgitakse võimalike 
muudatuste ulatus ja olemus ning ka 
tingimused, mille korral neid võib 
kasutada;
(b) selle maksumus ei ületa artiklis 6 
sätestatud piirmäärasid ja jääb alla 5 % 
algse lepingu ajakohastatud väärtusest.
Kui tehakse mitu järjestikust muudatust, 
hinnatakse väärtust järjestikuste 
muudatuste kumulatiivse maksumuse 
alusel.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kontsessioonilepingus kindlaks 
määratud kohustusi ei täideta;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude terminaliteenuste osutamiseks 
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.

5. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude üldtaristuteenuste osutamiseks
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.
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