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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
(2009/2175(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις τροποποιήσεις λόγω της Μεταρρυθμιστικής
Συνθήκης της Λισαβόνας, 

- έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και την οδηγία 2007/66/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στον 
τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων,

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 με τίτλο 
«Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαμψη και τη
μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα» (COM(2009)0615),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2009 με τίτλο 
«Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των μη
κυβερνητικών εμπορικών σχεδίων εξασφάλισης της βιωσιμότητας» (COM(2009)215),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 με τίτλο «Οι 
δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος» (COM(2008)0400),

- έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου
2008 σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχώρησης στις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού 
Τομέα (ΘΣΔΙΤ) (C(2007)6661),

- έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής SEC(2008)2193),

- έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2006 
«σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες 
δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις»
(ΕΕ 2006/C 179/02),

- έχοντας υπόψη τις κάτωθι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:

- της 19ης Απριλίου 2007, C-295/05,

- της 18ης Δεκεμβρίου 2007, C-532/03, Ιρλανδικές υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς 
ασθενών 

- της 13ης Νοεμβρίου 2008, C-324/07, Coditel Brabant,
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- της 9ης Ιουνίου 2009, C-480/06, Stadtwerke Hamburg,

- της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, C-206/09, Eurawasser, 

- της 9ης Οκτωβρίου 2009, C-573/07, Sea Srl,

- της 15ης Οκτωβρίου 2009, C-196/08, Acoset,

- της 15ης Οκτωβρίου 2009, C-275/08, Datenzentrale BW,

- έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Paolo Mengozzi της 17ης 
Νοεμβρίου 2009 για την υπόθεση C-451/08,

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες μελέτες:

- «Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report»
(Αξιολόγηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, Markt/2004/10/D, τελική
έκθεση), Europe Economics της 15ης Σεπτεμβρίου 2006,

- «The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement
Directives», (Οι θεσμικές επιπτώσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στις τοπικές και 
περιφερειακές διοικήσεις – περιπτωσιολογική μελέτη των οδηγιών 199/31/ΕΚ για τη 
διάθεση των αποβλήτων και 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις), Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), Σεπτέμβριος 2009,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τις 
προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση
βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη1

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με ειδικά προβλήματα 
στη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σχέση 
της με την ατζέντα της Λισσαβώνας2,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχώρησης3, 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε σαφή
τη μεγάλη οικονομική σημασία των δημόσιων συμβάσεων, αλλά και ότι οι δημόσιες

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_Ta(2009)0037.
2 ΕΕ C 146E της 12.6.2008, σ. 227.
3 ΕΕ C 313E της 20.12.2006, σ. 447.
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διοικήσεις μπορούν να εκπληρώσουν ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους προς όφελος 
του κοινού μόνο αν έχουν την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου και αν οι διαδικασίες δεν 
είναι υπερβολικά πολύπλοκες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της αναθεώρησης των οδηγιών του 2004 για τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων ήταν η απλούστευση, ο εκσυγχρονισμός και η 
μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς και η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει για
πρώτη φορά το δικαίωμα αυτοδιοίκησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο
πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυσε την επικουρικότητα και
καθιέρωσε το δικαίωμα προσφυγής όχι μόνο των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και του
Συμβουλίου των Περιφερειών,

Γενικές παρατηρήσεις

1. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα οι στόχοι που
επιδιώκονταν με την αναθεώρηση των οδηγιών του 2004 για τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων· ελπίζει, ωστόσο, ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου θα συμβάλουν στη διασαφήνιση των εκκρεμών νομικών ζητημάτων και
θα μειωθεί ο αριθμός των διαδικασιών προσφυγής·

2. επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι, ιδίως εξαιτίας μεγάλου αριθμού πρωτοβουλιών
ενδοτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών της, καθώς και της
ερμηνείας ενός πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού καθεστώτος από ευρωπαϊκά
δικαστήρια, ο συνδυασμός του ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού δικαίου είχε
ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο μικροί δήμοι και κοινότητες, αλλά και
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σοβαρά νομικά προβλήματα, στα οποία δεν
μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες δαπάνες ή τη συνδρομή
εξωτερικών νομικών συμβούλων· απευθύνει επίμονη έκκληση προς την Επιτροπή να
επιλύσει το πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση
της νομοθεσίας και τις επιπτώσεις του ενδοτικού δικαίου και να τις αξιολογήσει υπό
το πρίσμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

3. διευκρινίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να μην διακυβευθεί η
συνέπειά τους με τις οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και να μην
προκληθούν προβλήματα νομικής φύσεως στους χρήστες· ζητεί για τον λόγο αυτόν να
υπάρξει υποχρεωτικός συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια ενιαία
διαδικτυακή παρουσία, προκειμένου να γίνει η νομοθεσία πιο διαφανής και φιλική
προς τον χρήστη·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα
αποτελέσματα της εργασίας της εσωτερικής ομάδας συμβούλων της Επιτροπής για τις
δημόσιες συμβάσεις, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια ισορροπημένη
σύνθεση και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την επιτροπή όσο και στη νέα
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επιτροπή που πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις θέσεις της παρούσας έκθεσης κατά την 
αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων· αναμένει να 
διεξαχθεί αυτή η αναθεώρηση με ευρεία συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
κύκλων· επισημαίνει προληπτικά ότι θεωρεί πρόωρο να διεξαχθεί στην παρούσα φάση
η αναθεώρηση αυτών των οδηγιών· τάσσεται, ωστόσο, υπέρ της συμπερίληψης, σε
μια μετέπειτα αναθεώρηση, της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στον
τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο
περαιτέρω κατακερματισμός της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·
θεωρεί ότι σήμερα δεν μπορούν ακόμα να εκτιμηθούν οι πρακτικές επιπτώσεις αυτής
της οδηγίας, εφόσον δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη·

Ειδικές παρατηρήσεις

6. υπενθυμίζει ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την
1η Δεκεμβρίου 2009 αναγνωρίζει για πρώτη φορά το δικαίωμα της περιφερειακής και
τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)· υπογραμμίζει ότι το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη αναφερθεί σε αρκετές αποφάσεις στο δικαίωμα της
τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει επισημάνει ότι «μια δημόσια αρχή μπορεί να
εκπληρώνει τα καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος τα οποία υπέχει με τα δικά της
μέσα […] καθώς επίσης ότι μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντα αυτά σε συνεργασία
με άλλες δημόσιες αρχές» (C-324/07)· παραπέμπει, επιπλέον, στην απόφαση του 
τμήματος μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 9ης Ιουνίου 2009 
(C-480/06), το οποίο σημείωσε συμπληρωματικά ότι «το κοινοτικό δίκαιο ουδόλως 
επιβάλλει στις δημόσιες αρχές ορισμένη νομική μορφή για την από κοινού 
εκπλήρωση των αποστολών τους δημόσιας υπηρεσίας»· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως και οι συνεργασίες κοινοτήτων και η
εθνική συνεργασία, δεν υπάγονται στο δίκαιο περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

- εφόσον πρόκειται για κοινή εκτέλεση δημόσιου καθήκοντος όλων των
κοινοτήτων,

- αποκλειστικά και μόνο από δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή
ιδιωτών,

- και η δραστηριότητα επιτελείται βασικά για τις δημόσιες υπηρεσίες που
συμμετέχουν·

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη στην απόφασή του της 10ης
Σεπτεμβρίου 2009 (C-573/07) ότι η παροχή της δυνατότητας εισόδου ιδιωτών
επενδυτών στο κεφάλαιο μιας μέχρι τότε κρατικής εταιρίας μπορεί να ληφθεί υπόψη
σε σχέση με τη νομική υποχρέωση ανάθεσης μόνο αν υφίσταται, κατά την εν λόγω
χρονική στιγμή, συγκεκριμένη προοπτική για την παροχή της δυνατότητας αυτής
εντός σύντομου διαστήματος· διαπιστώνει ότι, στον τομέα αυτόν, η νομολογία έχει
αποκτήσει ήδη επαρκή σαφήνεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
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ενημερώσουν για τις νομικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων και αναμένει ότι
μελλοντικά δεν θα κινηθούν πλέον διαδικασίες προσφυγής στους εν λόγω τομείς·

8. επισημαίνει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών είναι,
δυνάμει του άρθρου 1, παράγραφος 3β, της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του άρθρου 4 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, συμβάσεις στις οποίες «το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται 
είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα 
αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής»· υπογραμμίζει ότι οι παραχωρήσεις
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών εξαιρέθηκαν από τις οδηγίες για τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να προσφερθεί στις αναθέτουσες αρχές και τους
εντολοδόχους η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας· υπενθυμίζει ότι και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε σε πολλές αποφάσεις ότι οι παραχωρήσεις
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των
οδηγιών, υπάγονται όμως στις γενικές αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαγόρευση των διακρίσεων, αρχή της ίσης μεταχείρισης και
διαφάνεια), και ότι οι δημόσιες αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι ελεύθερες να
αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών μέσω σύμβασης παραχώρησης εφόσον θεωρούν ότι
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας
γενικού οικονομικού συμφέροντος, και μάλιστα ακόμα και όταν ο κίνδυνος που
συνδέεται με τη χρήση περιορίζεται μεν σημαντικά λόγω της διαμόρφωσης της
υπηρεσίας βάσει του δημοσίου δικαίου, αλλά αυτός ο περιορισμένος επιχειρηματικός
κίνδυνος μεταβιβάζεται πλήρως (απόφαση C-206/08 της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, 
αιτιολογικές σκέψεις 72-75)·

9. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με
την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναμένει με μεγάλο
ενδιαφέρον τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι στις παραχωρήσεις
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται αναλόγως υπόψη τόσο ο
πολύπλοκος χαρακτήρας των διαδικασιών όσο και οι μεγάλες διαφορές σχετικά με τη 
νομική κουλτούρα και την εφαρμογή του δικαίου στην πράξη στα κράτη μέλη, και για
τον λόγο αυτόν αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία μιας πρότασης για νομική πράξη 
σχετικά με τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο ορισμός 
της παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών και το νομικό της πλαίσιο έχουν 
πλέον ολοκληρωθεί με τις οδηγίες του 2004 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και 
τη συμπληρωματική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

10. επιδοκιμάζει τη νομική διασαφήνιση των όρων εφαρμογής του δικαίου των
συμβάσεων όσον αφορά τις θεσμοθετημένες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης σημασίας που τους αποδίδει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της της 19ης Νοεμβρίου 2009 για την καταπολέμηση της αλλαγής 
του κλίματος, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων 
μεταφορών· επισημαίνει ότι οι οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
εφαρμόζονται πάντοτε στις περιπτώσεις που συνάπτεται σύμβαση με μια επιχείρηση, 
όσο μικρό και αν είναι το ποσοστό του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι
τόσο η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 5ης Φεβρουαρίου 2008 όσο και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του της 15ης Οκτωβρίου 2009 (C-196/08) 
διαπίστωσαν ότι για την ανάθεση και τη μεταβίβαση ορισμένων καθηκόντων σε 
νεοσυσταθείσα σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν απαιτείται διπλή 
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πρόσκληση υποβολής προσφορών· τονίζει όμως ότι, για να είναι δυνατή η μεταβίβαση 
μιας παραχώρησης χωρίς υποβολή προσφορών σε μία μικτή επιχείρηση ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα που ιδρύθηκε προηγουμένως για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η επιλογή του ιδιώτη εταίρου γίνεται μέσω δημόσιας διαδικασίας μετά από έλεγχο
των οικονομικών, τεχνικών, επιχειρησιακών και διοικητικών απαιτήσεων, καθώς 
και των χαρακτηριστικών της προσφοράς όσον αφορά την υπηρεσία που θα 
προσφερθεί,

- η μικτή επιχείρηση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα διατηρεί αναλλοίωτο τον
εταιρικό της σκοπό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης· κατά την
άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μια ουσιώδης μεταβολή του εταιρικού
σκοπού ή του καθήκοντος που μεταβιβάσθηκε θα είχε ως αποτέλεσμα την
υποχρέωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών·

- θεωρεί για τον λόγο αυτόν ότι έχει διευκρινισθεί και το ζήτημα της εφαρμογής της
νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις στις θεσμοθετημένες συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα και παρακαλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το
γνωστοποιήσουν αυτό αναλόγως·

11. αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την
υπόθεση C-451/08 και ελπίζει ότι θα διευκρινισθούν τα επίμαχα ερωτήματα στον
τομέα της πολεοδομίας· επιβεβαιώνει την άποψη του γενικού εισαγγελέα του
Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 για την υπόθεση αυτή: «Οι ευρείς 
και φιλόδοξοι στόχοι της οδηγίας, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ερμηνεία της, δεν πρέπει εντούτοις να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι, λόγω του 
σκοπού της εν λόγω νομοθετικής πράξεως, το πεδίο εφαρμογής της μπορεί να 
επεκταθεί απεριόριστα» (αιτιολογική σκέψη 35). Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να 
υπαχθεί στους κανόνες της οδηγίας κάθε πολεοδομική δραστηριότητα. «Πράγματι, εξ 
ορισμού, οι πράξεις που διέπουν τη δυνατότητα εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών 
μεταβάλλουν, καμιά φορά ουσιαστικά, την αξία των ακινήτων τα οποία αφορούν»
(αιτιολογική σκέψη 36).

12. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάχθηκε με την προσφυγή ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης 
Αυγούστου 2006 «σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύναψη 
συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις» και αναμένει να εκδοθεί σύντομα απόφαση·

13. παραπέμπει στη μεγάλη σημασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την
προστασία του κλίματος, την ενεργειακή απόδοση, το περιβάλλον και την καινοτομία,
και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες διοικήσεις και να τους
δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα
κριτήρια κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επικροτεί τη χορήγηση πρακτικής 
βοήθειας προς τις αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς για βιώσιμες προμήθειες
και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη διεξαγωγή εκπαίδευσης και
εκστρατειών με σκοπό την ευαισθητοποίηση· υποστηρίζει μια διαφανή διαδικασία για
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την περαιτέρω ανάπτυξη κριτηρίων, στην οποία θα συμπεριληφθούν τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι μια τέτοια διαδικασία υπόσχεται επιτυχία ειδικά στον τομέα των 
κοινωνικών κριτηρίων· 

14. συνιστά τη δημιουργία βάσης δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
χρησιμοποίηση των κριτηρίων, στα οποία βασίζονται τα εκάστοτε σήματα, για τις
κρατικές προμήθειες· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει βαθμιαία πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των σημάτων και των 
κριτηρίων που τα αφορούν· αναμένει να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτό τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις μιας κατακερματισμένης 
αγοράς εξαιτίας της πληθώρας περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
σημάτων, πράγμα που συμβαίνει ιδίως στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας·

15. υπογραμμίζει την έλλειψη σαφήνειας στον τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης
δημόσιων συμβάσεων και καλεί την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στον τομέα
αυτόν με τη μορφή εγχειριδίων· σε συνάρτηση με αυτό, παραπέμπει στην αλλαγή των
όρων συνεπεία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αναμένει να εφαρμοστεί αυτό ανάλογα από την
Επιτροπή· επισημαίνει την εγγενή προβληματική ότι τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν 
κατά βάση τη διαδικασία παραγωγής, και γι’ αυτό συνήθως δεν διακρίνονται στο 
τελικό προϊόν και είναι δύσκολο να ελεγχθούν σε μια παγκοσμιοποιημένη παραγωγή 
και σε πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού· για τον λόγο αυτόν αναμένει, και στον 
τομέα της κοινωνικά υπεύθυνης ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη 
ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν· επισημαίνει τη δυσκολία και τις δαπάνες που 
συνεπάγεται για τις υπηρεσίες δημοσίων προμηθειών η επαλήθευση της τήρησης των 
κριτηρίων, και καλεί την Επιτροπή να προσφέρει την ανάλογη βοήθεια και να 
προωθήσει μέσα πιστοποίησης της αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού· 

16. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του τομέα των δημοσίων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά το 15% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος ή τα 1 500 
δισ. ευρώ1. Ωστόσο, το διασυνοριακό ποσοστό, που ανέρχεται σε περίπου 3%, είναι σχετικά
μικρό. Κύριο καθήκον του τομέα των δημοσίων προμηθειών είναι η συμφέρουσα και φθηνή
αγορά αγαθών και υπηρεσιών για την εκπλήρωση καθηκόντων του δημόσιου τομέα.
Όμως, το Δημόσιο δεν είναι ένας παράγων της αγοράς σαν όλους τους άλλους αλλά, καθώς
διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Ο τομέας των δημοσίων
προμηθειών θα έπρεπε να συνεισφέρει όπου είναι δυνατό στη λύση των μεγάλων
προκλήσεων: στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, της αλλαγής του κλίματος και της εντεινόμενης κρίσης φτώχειας στις χώρες του 
Νότου.
Χωρίς αμφιβολία, οι δημόσιες αναθέτουσες αρχές έχουν όφελος από την ευρωπαϊκή
εσωτερική αγορά και τους κανόνες της: οι μεγαλύτερες αγορές δημιουργούν μεγαλύτερη 
ελευθερία επιλογής, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος και καλύτερη 
ποιότητα· η αύξηση της διαφάνειας συνεισφέρει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
απάτης· η διασυνοριακή συνεργασία προσφέρει νέες δυνατότητες για την ανάληψη δράσης 
και εμπειρίες.
Όμως, υπάρχει και μια δυσάρεστη πλευρά: σε πολλά κράτη μέλη, οι μεγαλύτερες δημόσιες 
αναθέτουσες αρχές είναι οι περιφερειακοί και δημοτικοί οργανισμοί. Και ειδικά στην
περίπτωση αυτή, στη σημερινή οικονομική κρίση φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις περικόπτουν δυνατότητες για την ανάληψη δράσης και καθιστούν την 
ανάθεση πιο ακριβή και πιο αργή.
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου αποτελούν πρόβλημα και 
για τους εντολοδόχους, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές 
μελέτες που αποδεικνύουν τις πρόσθετες δαπάνες και τη μεγαλύτερη διάρκεια των 
διαδικασιών, στις οποίες δεν μπορούμε να αναφερθούμε εδώ αναλυτικά.

Έλλειψη ασφάλειας δικαίου
Τα αίτια αυτής της εξέλιξης εντοπίζονται σε διάφορα επίπεδα. Η αναθεώρηση των οδηγιών 
του 2004 για τις δημόσιες συμβάσεις είχε ως στόχο την απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και 
τη μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, όμως ο στόχος αυτός δεν 
επιτεύχθηκε. 
Αφενός, οι ίδιες οι οδηγίες δεν είναι αρκετά σαφείς σε ορισμένα σημεία. Πολιτικές διαφορές 
στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο οδήγησαν σε συμβιβαστικές διατυπώσεις, κενά και 
ασυνέπειες στο νομικό κείμενο.
Αφετέρου, η μεταφορά στα κράτη μέλη απαίτησε πολύ χρόνο, οι οδηγίες έγιναν σε πολλές 
περιπτώσεις αυστηρότερες κατά τη μεταφορά τους, καθιερώθηκαν επιπλέον κριτήρια, ενώ 
αντίθετα δεν υιοθετήθηκαν ορισμένα μέσα ευελιξίας· με δυο λόγια, η μεταφορά δεν έγινε 
πιστά.

                                               
1 Στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το έτος 2006, ονομαστικό ΑΕγχΠ σε εκατ. δολάρια ΗΠΑ 
επί τη βάσει της ισοτιμίας του Οκτωβρίου του 2007 για την ΕΕ: 14 609 840 εκατ. δολάρια ΗΠΑ – ακόμα και αν 
σημαντικό μέρος δαπανάται για αμυντικό εξοπλισμό.
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Η έλλειψη νομικής σαφήνειας οδήγησε σε πολλές διαδικασίες προσφυγής και σε μεγάλο 
αριθμό δικαστικών διαδικασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το ενδοτικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχείρησαν να 
καλύψουν τα νομικά κενά, πράγμα που δεν βελτίωσε την εποπτεία της νομοθεσίας.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ένα πολύπλοκο νομικό καθεστώς το οποίο δημιουργεί 
σοβαρά νομικά προβλήματα ιδίως για τους πιο μικρούς δήμους και κοινότητες, αλλά και για 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στα οποία δεν μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν χωρίς
αυξημένες δαπάνες ή συμβουλές εξωτερικών νομικών συμβούλων. Σημαντικά έργα ανάθεσης 
έχουν σταματήσει εξαιτίας νομικών ασαφειών ή επαπειλούμενων δικαστικών διαφορών. Δεν 
υπάρχει σχεδόν κανένας άλλος τομέας με τόσο πολλές δικαστικές διαφορές. Η εσφαλμένη 
εφαρμογή διατάξεων περί ανάθεσης συγκαταλέγεται στις συχνότερες πηγές σφαλμάτων στον 
τομέα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων.
Τα κύρια πεδία των νομικών αντιπαραθέσεων είναι, μεταξύ άλλων, οι τομείς των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της πολεοδομίας (και της κοινωνικής κατοικίας) 
και των συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών. Ασάφειες υπάρχουν,
όμως, και στον τομέα των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην προμήθεια
αγαθών δίκαιου εμπορίου, στην εφαρμογή οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω από τα
προβλεπόμενα όρια, καθώς και όσον αφορά τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη στις δημόσιες 
προμήθειες κοινωνικά κριτήρια όπως η ίση αμοιβή, η ισότητα των φύλων, η τήρηση των 
συλλογικών συμβάσεων, η απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ή νέων χαμηλής 
απασχολησιμότητας.

Ελλιπής συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Επιπροσθέτως, υπάρχει έλλειψη συντονισμού εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές 
υπηρεσίες «ανακάλυψαν» τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ως μέσο για την επίτευξη 
σκοπών για τους οποίους διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους ή νομική αρμοδιότητα. Φυσικά είναι εύλογη η ενθάρρυνση και η 
υποστήριξη των δημοσίων αναθετουσών αρχών να λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική 
και κοινωνική ευθύνη στις προμήθειές τους και να προάγουν την έρευνα και την καινοτομία. 
Όμως, το πλήθος των πρωτοβουλιών δεν συμβάλλει στη νομική σαφήνεια, υπονομεύοντας 
έτσι αυτόν τον άξιο υποστήριξης στόχο. Η υπερβολή ως προς το ενδοτικό δίκαιο οδηγεί σε 
πρόσθετες νομικές ασυνέπειες. 
Η Επιτροπή θα πρέπει κατά τη θέσπιση ενδοτικού δικαίου να δίνει προσοχή στην 
αναλογικότητα και στις πρακτικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Στην πρόσφατη μελέτη του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) «The Institutional Impacts of EU
Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill
Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives» (Οι θεσμικές επιπτώσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις – περιπτωσιολογική μελέτη 
των οδηγιών 199/31/ΕΚ για τη διάθεση των αποβλήτων και 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις), επικρίνεται μεταξύ άλλων η ευρεία χρήση μέσων ενδοτικού δικαίου: «η χρήση 
μέσων ενδοτικού δικαίου για τη ρύθμιση πολύ σημαντικών πτυχών της οδηγίας είναι άλλη 
μια σημαντική έλλειψη: δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ο θεσμικός αντίκτυπος του 
ενδοτικού δικαίου». Σύμφωνα με το πνεύμα της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, πρέπει να εξεταστούν και οι επιπτώσεις του ενδοτικού δικαίου και να εκτιμηθεί 
το ζήτημα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (περιληπτική μελέτη επιπτώσεων).
Δυστυχώς, η μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων από την Επιτροπή 
παρουσιάζει και έλλειμμα πολιτικής ισορροπίας. Ενώ υπάρχει πλήθος πρωτοβουλιών, 
εγχειριδίων και βοηθημάτων για τον τομέα των οικολογικών και ενεργειακά αποδοτικών 



PE438.513v01-00 12/15 PR\804140EL.doc

EL

προμηθειών, η τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινωνικές προμήθειες είναι του 
έτους 2000, πριν δηλαδή από την αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Στον 
εξαιρετικά πολύπλοκο από νομική άποψη τομέα των δίκαιων προμηθειών δεν υπάρχει μέχρι 
τώρα παρά μόνο μία ανακοίνωση και καθόλου βοηθήματα ή εγχειρίδια. Αυτό θα μπορούσε 
εσφαλμένα να ερμηνευθεί ως έμμεσος καθορισμός προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια ζητεί καλύτερο συντονισμό της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων εντός της Επιτροπής, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της, και μια κοινή 
στρατηγική, ορατή από το κοινό, για τον τομέα των προμηθειών του Δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαφάνεια της νομοθεσίας.
Επίσης, θα ήταν επιθυμητό να υπήρχαν περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά με την 
οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών, την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων και την 
ενίσχυση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα κράτη μέλη. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει, 
επιπροσθέτως, να μην απευθύνεται μόνο στους τοπικούς αγοραστές, αλλά να συμπεριλάβει
και φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων και άλλους παράγοντες, ιδίως μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Ως προς αυτό, θα μπορούσε κανείς να 
επωφεληθεί και από τις γαλλικές εμπειρίες, γιατί το πρότυπο αυτό δοκιμάζεται αυτό το 
διάστημα στη Γαλλία.
Ακόμα, η έκθεση επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη σύνθεση και τα 
αποτελέσματα των εργασιών της εσωτερικής ομάδας παροχής συμβουλών της Επιτροπής για 
την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια 
ισορροπημένη σύνθεση και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την επιτροπή όσο και 
στη νέα επιτροπή που προβλέπεται για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Νομική διασαφήνιση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το νομικό καθεστώς άλλαξε. 
Ενισχύθηκε κυρίως ο ρόλος των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το 
δικαίωμα της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης αναγνωρίζεται για πρώτη φορά στο 
πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 4, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση):

«Η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την 
εθνική τους ταυτότητά που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους 
δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.»

Επίσης, το νέο πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (αριθ. 26) υπογραμμίζει
στο άρθρο 1 
«τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στην παροχή, ανάθεση και οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών.»

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ασχολήθηκε ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης
σε αρκετές αποφάσεις με το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και επεσήμανε 
ότι «μια δημόσια αρχή μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος τα οποία
υπέχει με τα δικά της μέσα […] καθώς επίσης ότι μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντα αυτά
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σε συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές» (C-480/06 Stadtwerke Hamburg). Με τον τρόπο 
αυτόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενισχύει την ελευθερία επιλογής των κοινοτήτων και την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ’ όλα αυτά οι αποφάσεις δεν αποτελούν λευκή επιταγή για 
οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι οι
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως και οι συνεργασίες κοινοτήτων και η εθνική
συνεργασία, δεν υπάγονται στο δίκαιο περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων εφόσον
πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
1. εφόσον πρόκειται για κοινή εκτέλεση δημόσιου καθήκοντος όλων των κοινοτήτων ,
2. αποκλειστικά και μόνο από δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή ιδιωτών,
3. και η δραστηριότητα επιτελείται βασικά για τις δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν.

Εκτός τούτου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η παροχή της δυνατότητας εισόδου
ιδιωτών επενδυτών στο κεφάλαιο μιας μέχρι τότε κρατικής εταιρίας δεν συνιστά εμπόδιο όσο 
δεν υφίσταται ήδη συγκεκριμένη πρόθεση κατά τη χρονική στιγμή της ανάθεσης. 
Έτσι τώρα έχει διασαφηνιστεί επαρκώς ένας αμφισβητούμενος τομέας των δημόσιων 
συμβάσεων. Μια υποχρεωτική συνέπεια αυτής της νομολογίας πρέπει να είναι ότι η Επιτροπή 
δεν θα κινεί διαδικασίες επί παραβάσει των Συνθηκών κατά των κρατών μελών στους τομείς 
αυτούς και θα αρχίσει να συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερομένους για την 
ενοποίηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό να 
αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο γι’ αυτό.

Νομική διασαφήνιση για τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών
Οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών ορίζονται για πρώτη φορά στις 
αναθεωρημένες οδηγίες, συγκεκριμένα ως συμβάσεις στις οποίες «το εργολαβικό 
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε 
στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής». Έχουν εξαιρεθεί ρητά από τον 
ευρωπαίο νομοθέτη από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις,
προκειμένου να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις αναθέτουσες αρχές και τους 
εντολοδόχους και να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με 
τη νομική κουλτούρα και παράδοση. Αυτό το επιβεβαίωσε τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
στις πρόσφατες αποφάσεις του (C-206/09 Eurawasser της 10.09.2009). Οι παραχωρήσεις
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις 
δημόσιες συμβάσεις, αλλά στο «χαλαρότερο» καθεστώς των Συνθηκών της ΕΕ. Ακόμα, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσδιόρισε καλύτερα σε αυτήν την απόφαση το κριτήριο της 
μεταβίβασης κινδύνου. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι παραχωρήσεις 
δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των υδάτων δεν αποκλείονται λόγω του 
ότι η σχέση χρήσης ρυθμίζεται από καταστατικό και υπάρχει υποχρέωση σύνδεσης και 
χρήσης. Ο οικονομικός κίνδυνος που ενδεχομένως υπάρχει σε μια παραχώρηση δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι και περιορισμένος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
επιβεβαιώνει ότι οι δημόσιες αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να αναθέτουν την παροχή
υπηρεσιών μέσω σύμβασης παραχώρησης εφόσον θεωρούν ότι αυτός είναι ο καλύτερος
τρόπος εξασφάλισης της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. 
Με τον τρόπο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διασαφήνισε έναν ακόμα τομέα συχνών 
νομικών αντιπαραθέσεων.

Διασαφήνιση στον τομέα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Χάρη στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιτεύχθηκε μεγαλύτερη σαφήνεια και
σε άλλους τομείς: τόσο η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του 2008 σχετικά με τις 
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συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή 
του της 15ης Οκτωβρίου 2009 (C-1906/08 Acoset) διαπίστωσαν ότι για την ανάθεση και τη 
μεταβίβαση ορισμένων καθηκόντων σε νεοσυσταθείσα σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα δεν απαιτείται διπλή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Για να είναι όμως δυνατή η 
μεταβίβαση μιας παραχώρησης χωρίς υποβολή προσφορών σε μία μικτή επιχείρηση 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ιδρύθηκε προηγουμένως για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- Η επιλογή του ιδιώτη εταίρου θα γίνεται μέσω δημόσιας διαδικασίας μετά από έλεγχο

των οικονομικών, τεχνικών, επιχειρησιακών και διοικητικών απαιτήσεων, καθώς και 
των χαρακτηριστικών της προσφοράς όσον αφορά την υπηρεσία που θα προσφερθεί.

- Εκτός αυτού, η μικτή επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει αναλλοίωτο τον εταιρικό της
σκοπό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης· κατά την άποψη του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μια ουσιώδης μεταβολή του εταιρικού σκοπού θα είχε ως
αποτέλεσμα την υποχρέωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών .

Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει επαρκής νομική σαφήνεια και για τον τομέα των συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Πολεοδομία
Ωστόσο, δεν έχουν λυθεί ακόμα όλα τα προβλήματα. Αυτό το διάστημα, εντελώς ιδιαίτερα 
προβλήματα δημιουργεί ο πολεοδομικός τομέας. Εδώ η υπερβολική ερμηνεία ιδίως των 
γερμανικών δικαστηρίων μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Roanne, C-220-
05, κατέληξε σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις σε 
τομείς για τους οποίους δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι κοινότητες πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να πωλούν οικόπεδα με επιφυλάξεις (όπως για παράδειγμα με την επιφύλαξη 
ότι πρέπει να οικοδομηθούν εντός δύο ετών) χωρίς να είναι υποχρεωτική η πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για την πώληση αυτή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τα 
κριτήρια της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος «να γίνει δεκτή 
η παράλογη θέση ότι στους κανόνες της οδηγίας υπόκειται κάθε πολεοδομική 
δραστηριότητα: πράγματι, εξ ορισμού, οι πράξεις που διέπουν τη δυνατότητα εκτελέσεως 
οικοδομικών εργασιών μεταβάλλουν, καμιά φορά ουσιαστικά, την αξία των ακινήτων τα 
οποία αφορούν» (Απόσπασμα από τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Paolo Mengozzi
προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της 17.11.2009).
Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις ποτέ δεν προορίζονταν για τέτοιες περιπτώσεις, και ας 
ελπίσουμε ότι το δικαστήριο να συμφωνήσει με τον γενικό εισαγγελέα.

Βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις
Ενώ στον τομέα των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων υπάρχουν πολλά βοηθήματα όπως
το εκπαιδευτικό βοήθημα για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η εκστρατεία Procura+ ή το
TopTen Pro, που υποστηρίζουν τις αρχές και άλλους δημόσιους οργανισμούς όσον αφορά τις 
αειφόρες συμβάσεις, και στον τομέα των καινοτόμων προμηθειών υπάρχει μια ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με τις προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις και μία ανακοίνωση σχετικά 
με μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρες αγορές, παρόμοιες πρωτοβουλίες λείπουν εντελώς στον 
τομέα των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων. Ωστόσο, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της 
Λισαβόνας ενίσχυσε και τη θέση μιας κοινωνικής Ευρώπης. Ιδίως στο νέο άρθρο 3,
παράγραφος 3, ΣΕΕ, καθώς και στον νομικά δεσμευτικό πλέον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ο μέχρι τώρα καθαρά οικονομικός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διευρύνεται και περιλαμβάνει δεσμευτικούς κοινωνικούς στόχους. Αυτό πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται και στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. 
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Ειδικά ο τομέας των κοινωνικά υπεύθυνων προμηθειών πάσχει λόγω του ότι τα κοινωνικά 
κριτήρια αφορούν κατά βάση τη διαδικασία παραγωγής, συνήθως δεν διακρίνονται στο 
τελικό προϊόν και γι’ αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθούν σε μια παγκοσμιοποιημένη παραγωγή 
και σε πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη και
αδιαφανής λόγω του ότι στην πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει, προκειμένου να μην 
υπάρχει παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων, να επιτρέπονται οι δηλώσεις 
συμμόρφωσης, ο έλεγχος των οποίων βαρύνει υπερβολικά τους περισσότερους δημόσιους
φορείς-αγοραστές. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει, πέρα από ένα 
εγχειρίδιο, και την ανάπτυξη ακριβών και ελέγξιμων κριτηρίων και μιας βάσης δεδομένων με 
κριτήρια για το κάθε προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση υπηρεσίας
εξυπηρέτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα επεξεργάζεται και θα ελέγχει κριτήρια για 
ομάδες προϊόντων και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον χρειαστεί, και ως εξωδικαστική 
υπηρεσία συμψηφισμού σε περιπτώσεις προσφυγών.

Αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις
Γενικά θα ήταν καλό να λάβει υπόψη η Επιτροπή τις πτυχές που αναφέρθηκαν κατά την 
προβλεπόμενη αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και να διορθώσει επί τη 
ευκαιρία τις νομικές και πρακτικές ελλείψεις ως προς τη μεταφορά στα κράτη μέλη, καθώς 
και τις υφιστάμενες ασάφειες όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Ακόμα, επιθυμητό θα ήταν να διασαφηνιστεί πού και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να συμβάλει στην απλοποίηση της διοίκησης στον τομέα αυτόν. Αυτό προϋποθέτει,
όμως, μια επειγόντως απαραίτητη και αντικειμενική ανάλυση των σημερινών επιβαρύνσεων.
Φυσικά, αυτό πρέπει να γίνει με ευρεία συμμετοχή όλων των παραγόντων. Ωστόσο,
διατυπώνεται η προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να επιχειρηθεί επί του παρόντος η αναθεώρηση 
των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, γιατί αυτό θα ήταν στην παρούσα φάση πρόωρο για 
διάφορους λόγους. Αφενός, σε μια αναθεώρηση αυτών των οδηγιών πρέπει να συμπεριληφθεί 
οπωσδήποτε η οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
ο περαιτέρω κατακερματισμός της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Επί του 
παρόντος, όμως, η οδηγία για τις διαδικασίες προσφυγής δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε όλα 
τα κράτη μέλη και δεν είναι ακόμα δυνατό να εκτιμηθούν οι πρακτικές της επιπτώσεις στις 
δημόσιες συμβάσεις. Αφετέρου, τα κράτη μέλη βιώνουν σήμερα μια βαθιά οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
ακόμα σχεδόν αδύνατο να προβλεφθούν, ενώ είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα αυξηθούν κατά τα 
επόμενα χρόνια. Σε μια τέτοια χρονική στιγμή, η αλλαγή της νομικής βάσης των συνάψεων 
δημόσιων συμβάσεων θα προκαλούσε επιπλέον αβεβαιότητα και καθυστερήσεις στις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Αυτό, όμως, θα ήταν κακό για όλους.


