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1 Vt lõige 24.
2 Vt lõige 18.
3 18. novembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-107/98: Teckal [1999], EKL I-08121, punkt 50; 11. jaanuari 
2005. aasta otsus kohtuasjas C-26/03: City of Halle [2005], EKLis seni avaldamata, punkt 49; 13. detsembri 
2005. aasta otsus kohtuasjas C-458/03: Parking Brixen [2005], EKLis seni avaldamata, punkt 49; 
4 Enamusosalus, piirkondlikele ametivõimudele allumine, tegevus peamiselt oma piirkonnas.
5 Selleks ei määratud kohalike asutuste kulude minimeerimist. See ilmneb 17. septembri 2002. aasta otsusest 
kohtuasjas C-513/99: Concordia, [1999], EKLis seni avaldamata.
6 Eelkõige kohaliku tööhõivet ja keskkonda puudutavad eesmärgid.

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Lissaboni strateegias tehakse ettepanek luua „aktiivne ja dünaamiline 
heaoluriik”1, et „saavutada tööhõive-, regionaalarengu- ja keskkonnaalased eesmärgid...”2, 
ning et need eesmärgid tuleb viia kooskõlla konkurentsieeskirjadega ja juriidiliselt
kindlustada;

B. arvestades, et direktiivides 2004/18 ja 2004/17 ei anta organisatsioonisiseste („in house”) 
lepingute selget määratlust;

C. arvestades, et Euroopa Kohtu praktika organisatsioonisiseste lepingute valdkonnas piirdub  
sellega, et otsustes3 märgitakse, millistel juhtudel on erandite tegemine riigihanke 
eeskirjadest õigustatud;

D. arvestades, et mitmed liikmesriigid ergutavad kohalikke asutusi looma avaliku sektori 
asutuste vahelisi institutsionaliseeritud partnerlusi, mille kohta pole väljakujunenud 
kohtupraktikat;

E. arvestades, et Euroopa Kohus on pakkunud välja kriteeriumid, mis võimaldavad teatavate 
institutsionaliseeritud avaliku ja erasektori partnerluste sidumist organisatsioonisiseste 
lepingutega4;

F. arvestades, et kooskõlas Lissaboni strateegiaga määras Euroopa Kohus hankelepingute 
sõlmimisel esimeseks kriteeriumiks kohalike elanike maksimaalse kasusaamise5,

1. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut õigusliku raamistiku kohta, mis määratleks 
organisatsioonisisesed suhted, võttes aluseks Euroopa Kohtu kriteeriumid;

2. kutsub komisjoni üles andma lisatäpsustusi mõiste „avaliku võimu kandja” kohta, et 
määrata kindlaks, millised avaliku sektori asutuste vahelised partnerlused kuuluvad 
lähimuspõhimõtte ja mitte riigihanke eeskirjade kohaldamisalasse;

3. kutsub komisjoni üles aktiivse ja dünaamilise heaoluriigi hankekorraldustegevust hinnates 
võtma aluseks Euroopa Kohtu kriteeriumid ja Lissaboni tippkohtumisel seatud eesmärgid6. 


