
CM\894769EL.doc PE483.830v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

6.3.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(27/2012)
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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, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011) 896 
τελικό) που αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης της δημοσιονομικής επιτροπής 
2011/12:FiU50, έχει εξεταστεί από το κοινοβούλιο της Σουηδίας υπό το φως της τήρησης της 
αρχής της επικουρικότητας.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και θεωρεί σε μεγάλο 
βαθμό θετική την αναθεώρηση της οδηγίας που, ως προς πολλά από τα τμήματά της, 
ανταποκρίνεται στην απάντηση της Σουηδίας στην Πράσινη Βίβλο, επί της οποίας βασίζεται 
η αναθεώρηση. 

Όπως και η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι τα τμήματα της πρότασης που 
αφορούν την εποπτεία και την καθοδήγηση είναι σημαντικά. Σύμφωνα με το κοινοβούλιο, η 
θέσπιση καθεστώτος εποπτείας και κέντρων γνώσεων για την υποστήριξη και την 
καθοδήγηση εναπόκειται στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό μπορεί λοιπόν να 
διαμορφωθεί βάσει των συνταγματικών προϋποθέσεων των μεμονωμένων κρατών μελών. Ο 
τρόπος με τον οποίο οι αρχές θα οργανωθούν συνιστά εθνική αρμοδιότητα και δεν 
συντρέχουν λόγοι να επιβληθούν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα οργανωτικά μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν στα κράτη μέλη.

Αποτελεσματικά συστήματα για την εποπτεία και τα κέντρα γνώσεων επιτυγχάνονται 
πάντοτε καλύτερα μέσω εθνικών κανόνων.  Κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του
συνταγματικό πλαίσιο. Το κοινοβούλιο είναι ως εκ τούτου της άποψης ότι η πρόταση, ως 
προς τα τμήματά της που αφορούν την εποπτεία, την κατάρτιση, την καθοδήγηση και την 
υποστήριξη των αναθετουσών αρχών και των επιχειρήσεων, αντιβαίνει προς την αρχή της 
επικουρικότητας.

Κατά την άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει εκ νέου 
πρόταση που να ανταποκρίνεται μεν στην σημερινή, αλλά με τροποποιήσεις, ούτως ώστε τα 
συστήματα εποπτείας και τα κέντρα γνώσεων για την παροχή υποστήριξης και την 
καθοδήγηση να μην ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ.


