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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη Γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της 
Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(CNS))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Ισπανίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 1/2012 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΗΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ) [СОМ (2011) 897 FINAL] [2011/0437 
(COD)] {SEC (2011) 1588 FINAL} {SEC (2011) 1589 FINAL}.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 που ισχύει από 
την 1η Δεκεμβρίου 2009, θέσπισε μια διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το 
εν λόγω πρωτόκολλο αναπτύχθηκε στην Ισπανία με τον νόμο 24 της 22ας Δεκεμβρίου 2009, 
ο οποίος τροποποίησε τον νόμο 8 της 19ης Μαΐου 1994. Ειδικότερα, τα νέα άρθρα 3 ι), 5 και 
6 του νόμου 8/1994 αποτελούν τη νομική βάση της παρούσας γνωμοδότησης.

B. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
[СОМ (2011) 897 τελικό] [2011/0437 (COD)] {SEC (2011) 1588 τελικό} {SEC (2011) 1589 
τελικό}, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαβιβάσθηκε στα εθνικά κοινοβούλια, 
τα οποία διαθέτουν προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν την επικουρικότητα της 
πρωτοβουλίας, προθεσμία η οποία λήγει την 7η Μαρτίου 2012.

Γ. Το προεδρείο και οι εκπρόσωποι της Μεικτής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενέκριναν, στις 15 Φεβρουαρίου 2012, την απόφαση διενέργειας του ελέγχου της ευρωπαϊκής 
νομοθετικής πρωτοβουλίας, ορίζοντας ως εισηγητή τον βουλευτή κ. José López Garrido, και 
ζητώντας από την κυβέρνηση να υποβάλει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 ι) του 
νόμου 8/1994.

Δ. Το Βασκικό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της Αραγονίας και η Συνέλευση της 
Εστρεμαδούρα απέστειλαν έγγραφα, στα οποία δεν τίθεται εν αμφιβόλω η τήρηση της αρχής 
της επικουρικότητας από την εξεταζόμενη ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

E. Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίασή της που 
πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2012, ενέκρινε την παρούσα

ΓΝΩΜΗ

1. Το άρθρο 5.1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι: «Η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας». Βάσει του άρθρου 5.3 της αυτής Συνθήκης, «σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι 
στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
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επίπεδο της Ένωσης».

2. Η προτεινόμενη νομική βάση της υπό εξέταση νομοθετικής πρότασης επικαλείται τις 
γενικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 53, παράγραφος 1, «και τον συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την 
ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων» και τις διαδικαστικού χαρακτήρα 
διατάξεις των άρθρων 62 και 114 «προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς» της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Η Επιτροπή αιτιολογεί την ενέργειά της επικαλούμενη το γεγονός ότι σήμερα η ανάθεση 
συμβάσεων υπηρεσιών καλύπτεται αποκλειστικώς από τις αρχές της Συνθήκης (ίση 
μεταχείριση, αποφυγή των διακρίσεων, διαφάνεια και αναλογικότητα) ενώ η ανάθεση 
συμβάσεων έργων (εξαιρουμένου του τομέα των κοινωφελών υπηρεσιών) διέπεται επίσης εν 
μέρη από διάφορες διατάξεις του παράγωγου δικαίου. Αντίθετα, οι δημόσιες συμβάσεις 
υπόκεινται σε λεπτομερείς διατάξεις του παράγωγου δικαίου (οι οποίες διέπουν τόσο τους 
κλασικούς τομείς όσο και αυτούς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας). Στη βάση αυτή, η 
Επιτροπή εννοεί ότι υφίσταται μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από νομική 
ανασφάλεια, ύπαρξη εμποδίων για την πρόσβαση στην αγορά και έλλειψη δικαιοδοτικών 
εγγυήσεων για τους υποβάλλοντες προσφορές, κατάσταση η οποία οφείλεται στην ασάφεια 
των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τις αναθέσεις.

Δηλώνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου 
κατάλληλου να ευνοήσει την ευρύτερη χρησιμοποίηση των αναθέσεων, εις τρόπον ώστε να 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί 
σε λύσεις οι οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας και την προσπελασιμότητα 
μεγάλου αριθμού σημαντικών υπηρεσιών στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, ενώ 
ταυτόχρονα θα διευκολύνονται οι επενδύσεις και θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός κατά τη 
στιγμή της ανάθεσης των συμβάσεων παραχώρησης, πράγμα που θα δημιουργήσει 
περισσότερες εμπορικές δυνατότητες για τις  επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
προωθήσει την καινοτομία.

Η εξεταζόμενη πρόταση υποβάλλεται παράλληλα με δύο άλλες προτάσεις αναθεώρησης εν 
ισχύι οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

4. Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση.

5. Η πρόταση άπτεται ενός τομέα κοινής αρμοδιότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών, εξ ου και η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας.

Είναι χρήσιμο να έχουμε κατά νου ότι, εις εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας, η 
Ένωση παρεμβαίνει σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται 
στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, μόνον εφόσον και στον βαθμό που οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης.
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Κατά συνέπεια, η Ένωση, ακριβώς λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα που αποδίδεται στην 
ενέργειά της, οφείλει να αιτιολογήσει με περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία και 
επιχειρήματα την ύπαρξη ενός προβλήματος το οποίο αφορά τις θεμελιώδεις αρχές που 
διέπουν την ευρωπαϊκή έννομη τάξη (αποφυγή των διακρίσεων, διαφάνεια, εσωτερική αγορά 
και ανταγωνισμός) και να καταδείξει ότι η προτεινόμενη ενέργεια, τόσο ως προς το 
περιεχόμενό της όσο και ως προς την μορφή της, δεν υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την 
εφαρμογή των Συνθηκών, ήτοι ότι δεν περιορίζει την αρχή της αναλογικότητας.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε, ως απαραίτητο προηγούμενο για το θέμα που μας απασχολεί, ότι, 
λίαν προσφάτως, την 25η Οκτωβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων 
δημοσίων συμβάσεων, με το οποίο προβαίνει σε κατηγορηματικές δηλώσεις:

«Υπογραμμίζει τον αποκλεισμό των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων δημοσίων συμβάσεων: υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
ληφθεί υπόψη τόσο η πολυπλοκότητα των διαδικασιών όσο και οι διαφορές που υφίστανται 
στον τομέα του νομικού πολιτισμού και της νομικής πρακτικής των κρατών μελών όσον 
αφορά την παραχώρηση συμβάσεων»· υπογραμμίζει το γεγονός ότι «μια πρόταση 
νομοθετικής πράξης σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών δεν θα 
εδικαιολογείτο παρά μόνον για την επανόρθωση ενδεχομένων στρεβλώσεων της 
εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί ουδεμία 
στρέβλωση τέτοιου είδους και ότι, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητη μία νομοθετική πράξη 
σχετικά με τις παροχές υπηρεσιών, εάν δεν αποσκοπεί σε καταφανή βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.»

Υπογραμμίζει εξάλλου ότι «οι οδηγίες θεωρούνται συχνά υπερβολικά λεπτομερείς, ότι 
έχουν καταστεί ολοένα και περισσότερο τεχνικές και περίπλοκες και ότι, εκ παραλλήλου, 
έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο νομικός κίνδυνος της μη τήρησης των κανόνων αυτών
τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους παρόχους υπηρεσιών».

Δεν φαίνεται, κατά το σύντομο διάστημα που διέρρευσε από τις εγκρίσεως του ψηφίσματος 
αυτού, ότι είναι δυνατόν να έχει τροποποιηθεί η τόσο κατηγορηματική κρίση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποίαν άλλωστε συμφωνούμε απολύτως.

6. Όσον αφορά την υλική ή την de facto θεμελίωση, όπως η ύπαρξη ενδεχόμενων 
στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά, δεν ανευρίσκουμε στο περιβάλλον μας στοιχεία τα 
οποία θα μας επέτρεπαν να συζητήσουμε την ύπαρξη ενός πραγματικού προβλήματος το 
οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μας υποχρεώσει στην ανάληψη ενεργειών αυτής της 
εμβέλειας.

Η Επιτροπή επικαλείται το γεγονός ότι υφίσταται έλλειμμα νομικής ασφάλειας λόγω του 
ασαφούς καθορισμού αυτού του είδους των συμβάσεων και ότι, ως εκ τούτου, καθίσταται 
δυσχερής η διάκριση μεταξύ παραχωρήσεων και δημοσίων συμβάσεων, καθώς και μεταξύ 
παραχωρήσεων έργων και παραχωρήσεων υπηρεσιών. Παρά ταύτα, η ισχύουσα νομοθεσία 
στη χώρα μας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις είναι πάρα πολύ εκτεταμένη τόσο στο 
επίπεδο του εθνικού νομοθέτη όσο και σε αυτό του νομοθέτη των αυτονομιών, καθώς επίσης 
και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, ως νόμων ή ως κανονισμών, και εμπνέεται καταφανώς από 
το κοινοτικό δίκαιο.
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Τόσο ο νόμος 34/2010, της 5ης Αυγούστου, που τροποποιεί τους νόμους 30/2007, της 30ής 
Οκτωβρίου, για τις συμβάσεις του δημόσιου τομέα όσο και το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 
3/2011, της 14ης Νοεμβρίου, με το οποίο εγκρίνεται το αναδιατυπωμένο κείμενο του νόμου 
για τις συμβάσεις του δημόσιου τομέα, βασίζονται πλήρως στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Κείμενο 
το οποίο, ενώ αναδιατυπώνει προγενέστερες οδηγίες, εισάγει πολλές και σημαντικές αλλαγές 
στη ρύθμιση αυτή και αποτελεί σημαντική ποιοτική πρόοδο των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για 
τις συμβάσεις, πράγμα που για πρώτη φορά μας επιτρέπει να ομιλούμε περί μιας πραγματικά 
ενιαίας αγοράς δημόσιων συμβάσεων.

Περιέργως, η ανάλυση μεγάλου αριθμού απαντήσεων που εδόθησαν στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης στην οποία προέβη η Επιτροπή για την ανάλυση των επιπτώσεων, στο 
περιεχόμενο της οποίας επιδιώκει να βασιστεί προκειμένου να θεμελιώσει την ύπαρξη ενός 
προβλήματος αγοράς, τα περισσότερα δημόσια θεσμικά όργανα εκδηλώνουν την αντίθεσή 
τους προς τη ρύθμιση αυτή και δηλώνουν ότι διαθέτουν νομικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται 
επαρκώς τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ανταγωνισμού, επιμένοντας ότι οι 
νόμοι που διέπουν τις συμβάσεις αυτές είναι σαφείς και κατανοητοί και ότι, όχι μόνον δεν 
διεπιστώθη ανάγκη παρέμβασης από πλευράς της Επιτροπής, αλλά ούτε καν έχουν εντοπίσει 
ανάλογο πρόβλημα. (βλ. λόγου χάρη τα ερωτηματολόγια του Υπουργείου Εξωτερικού 
Εμπορίου της Πορτογαλίας, το έγγραφο που απέστειλε η Ένωση Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Σκωτίας ή, την γενικότερου χαρακτήρα, αλλά όχι λιγότερο 
κατηγορηματική, απάντηση του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης).

Το επιχείρημα σχετικά με την έλλειψη νομικής ασφάλειας είναι αδικαιολόγητο.

7. Η Επιτροπή θεωρεί, κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων της απάντησης, ότι οι διαφορές 
μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων 
που αφορούν την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, τα διάφορα επίπεδα δημοσίευσης, οι 
διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά τη διαφάνεια, την ποικιλία των διαδικασιών και τα πολλά 
και διάφορα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, συνιστούν πραγματικό εμπόδιο για την 
πρόσβαση στην αγορά.

Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε και πάλι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, στο οποίο το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι «πρέπει 
να ληφθεί δεόντως υπόψη τόσο η πολυπλοκότητα των διαδικασιών όσο και οι υφιστάμενες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα νομικού πολιτισμού και νομικής πρακτικής 
όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης», και, επιπλέον, να το υπενθυμίσουμε με 
την πεποίθηση ότι η προειδοποίηση αυτή τη Κοινοβουλίου στηρίζεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ένωση 
σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών, καθώς και την εθνική τους 
ταυτότητα που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή. Δομή 
στην οποία περιλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατά συνέπεια, αυτό που στην πρόταση ορίζεται ως πρόβλημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 
ποικιλία της νομικής και πολιτισμικής πραγματικότητας των χωρών που συναποτελούν την 
Ένωση, ποικιλία η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή από τη στιγμή που δεν συνιστά πραγματικό 
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εμπόδιο στην αγορά, πράγμα που η πρόταση πόρρω απέχει από του να το αποδεικνύει.

Το τρίτο θέμα το οποίο, κατά την Επιτροπή, χαρακτηρίζει το υπό εξέταση πρόβλημα είναι η 
έλλειψη κατάλληλων νομικών εγγυήσεων για τους προσφέροντες, αποστερώντας τους, κατά 
την άποψή της, από τις δυνατότητες νομικής προσφυγής στον τομέα των δημόσιων αγορών. 
Και επί του σημείου αυτού, επίσης, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπίσουμε στην ισπανική 
νομοθεσία τις ρήτρες που περιορίζουν την πρόσβαση σε αποτελεσματική νομική προστασία 
ώστε τα μέρη που έχουν συνάψει σύμβαση παραχώρησης να επιλύσουν την διαφορά τους 
ενώπιον των δικαστηρίων.

Η Μικτή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεμελιώσει τους λόγους 
που την οδήγησαν να προτείνει την άσκηση κοινής αρμοδιότητας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και την θεμελίωση των βελτιώσεων που η παρέμβαση αυτή θα επιφέρει 
μελλοντικά. Αντιθέτως, η Επιτροπή δεν καταθέτει κανένα επαρκές στοιχείο για την απόδειξη 
της πραγματικής ύπαρξης ενός προβλήματος αγοράς και τίποτε δεν επιτρέπει να διαβλέψουμε 
τα πλεονεκτήματα που θα απέρρεαν για το σύνολο της Ένωσης από την παρέμβαση αυτή. 
Στο βαθμό που δεν δικαιολογείται η λήψη ενός τόσον έκτακτου μέτρου ώστε η κοινή αυτή 
αρμοδιότητα να ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μικτή Επιτροπή αδυνατεί να εκφέρει 
θετική γνωμοδότηση ως προς την συμβατότητα της πρωτοβουλίας με την αρχή της 
επικουρικότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δια τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, η Μικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεωρεί ότι, στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας η οποία είναι κατοχυρωμένη από την εν ισχύι 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία, η Ένωση, προκειμένου να 
παρέμβει, πρέπει να αιτιολογεί πλήρως ότι οι στόχοι της σκοπούμενης δράσεως δεν 
μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη, τόσο στο κεντρικό όσο και στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.


