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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου όσον αφορά 
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
(CΟΜ(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

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 όπου 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 γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Έγγραφο 874/11 (Απόφαση)

02.03.12

Απόφαση
του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

COM (2011) 897 τελικό Έγγρ. Συμβουλίου 18960/11

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο κατά την 893η συνεδρίασή του στις 2 Μαρτίου 2012, εξέδωσε 
την εξής γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ:

1. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έκρινε την πρόταση σύμφωνη με την αρχή της 
επικουρικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, στους τομείς οι 
οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνον 
εφόσον και κατά το 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.

2. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε προσφάτως με την 
αιτιολογημένη γνώμη της 11ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πράξη για την ενιαία 
αγορά (έγγραφο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 698/10 (απόφαση)) δεν εξαλείφονται με 
την υποβληθείσα πρόταση οδηγίας και, για το λόγο αυτό, την απορρίπτει.

3. Οι συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών εξαιρούνται επί του 
παρόντος από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις κατόπιν 
συνειδητής επιλογής του νομοθέτη της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών και το άρθρο της οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτό αποφασίστηκε κυρίως για να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των συμβάσεων παραχώρησης παροχής 
υπηρεσιών στα κράτη μέλη και να παρέχεται κάποιος βαθμός ευελιξίας στις 
αναθέτουσες αρχές και στους εντολοδόχους.

4. Η Επιτροπή δεν αποδεικνύει επαρκώς ότι είναι απαραίτητη μία ρύθμιση παραγώγου 
δικαίου σχετικά με τις παραχωρήσεις υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η Επιτροπή 
αιτιολογεί την πρόταση οδηγίας βασιζόμενη στις σοβαρές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού ή το μονοπωλιακό έλεγχο της αγοράς, στοιχεία που μέχρι τώρα δεν 
αποδεικνύονται επαρκώς. Η Επιτροπή δεν αποδεικνύει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει παρουσιάσει αρνητική 
ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη και ότι η ανάπτυξη αυτή προκλήθηκε εξαιτίας των 
υποτιθέμενων ανεπαρκειών.
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5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης αναφέρει ρητά στις αποφάσεις του, η τελευταία εκ 
των οποίων της 25ης Οκτωβρίου 2011 (2011/2048(INI)), ότι μέχρι τώρα δεν έχουν 
εντοπιστεί σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή μονοπωλιακός έλεγχος της 
αγοράς. Ως εκ τούτου, δεν θεωρεί απαραίτητη μία νομοθετική πράξη σχετικά με τις 
παροχές υπηρεσιών.

6. Οι συμβάσεις παραχωρήσεων υπηρεσιών επί του παρόντος δεν ανατίθενται σε 
νομοθετικό κενό. Οι αρχές που πηγάζουν από τις θεμελιώδεις ελευθερίες του 
πρωτογενούς δικαίου αποσαφηνίζονται μέσα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Κατ' αυτόν τον τρόπο ορίζονται οι 
ουσιαστικές αρχές για την ανάθεση συμβάσεων παροχών υπηρεσιών όσον αφορά τις 
αναθέτουσες αρχές. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της 
απαγόρευσης διακρίσεων και της διαφάνειας. Μία ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ θα ερχόταν 
σε αντίθεση με τις προσπάθειες της ΕΕ για απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανάθεσης συμβάσεων και μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου.

7. Οι αρχές που πηγάζουν από τις ρυθμίσεις του πρωτογενούς δικαίου έχουν ίση ισχύ για 
όλα τα κράτη μέλη. Η τήρησή τους διασφαλίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το 
οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1, πρόταση 2 ΣΕΕ, εξασφαλίζει την 
τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των Συνθηκών.

8. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 
περιορίζεται ακόμα περισσότερο το περιθώριο της ΕΕ για τη θέσπιση ρύθμισης σχετικά 
με την παραχώρηση παροχής υπηρεσιών που να αφορά και τις κοινότητες. Σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρόταση 1 ΣΕΕ, η ΕΕ πρέπει να σέβεται την εθνική 
ταυτότητά των κρατών μελών που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και 
συνταγματική τους δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, το άρθρο 14 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας προβλέπουν τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια ιδίως 
των τοπικών αρχών στην παροχή, ανάθεση και οργάνωση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών. Αυτή η 
ιδιαίτερη προστασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης παροχής υπηρεσιών, ούτως ώστε να διατηρούνται 
τα περιθώρια δράσης και διαπραγματεύσεων και να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα 
ζητήματα δημοσίου συμφέροντος των κοινοτήτων.

9. Ακόμα και σε περίπτωση υποστήριξης της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης παροχής υπηρεσιών για λόγους δημόσιας πολιτικής, 
όπως στην περίπτωση της Επιτροπής, δεν εξηγείται η μεγάλη απόκλιση του 
ρυθμιστικού εύρους της πρότασης οδηγίας από τις ισχύουσες ρυθμίσεις για τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων. Οι ρυθμίσεις που προτείνει η Επιτροπή σχετικά με 
τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και απαιτήσεις περί διαφάνειας 
προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση. Επιπλέον, δεν συνάδουν με τον στόχο που θέτει η 
Επιτροπή στην πρότασή οδηγίας, όσον αφορά την προώθηση των συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ρύθμιση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο επαρκεί, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

10. Οι υπηρεσίες διάσωσης υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών. Στο 
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ομοσπονδιακό σύστημα ρυθμίζονται κατά παράδοση με πολύ διαφορετικό τρόπο. Σε 
ορισμένα κράτη οι υπηρεσίες διάσωσης και πολιτικής προστασίας συνδέονται μεταξύ 
τους με μία λογική, εννοιολογική και συστηματικά αδιάρρηκτη σχέση. Η διατήρηση 
αυτής της σύνδεσης είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της εσωτερικής τους 
ασφάλειας. Αυτό, όμως, μπορεί να τηρηθεί μόνο εφόσον δεν διενεργηθεί μία γενική 
προκήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες διάσωσης ακόμα και για παραχωρήσεις 
παροχής υπηρεσιών για τις οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτική η προκήρυξη 
διαγωνισμού.

Η διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας μέσω των υπηρεσιών διάσωσης και πολιτικής 
προστασίας αποτελεί βασικό στόχο του δημόσιου συμφέροντος. Η διενέργεια δημόσιου 
διαγωνισμού για λόγους μείωσης κόστους ή άλλους λόγους που σχετίζονται με τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα συνεπάγονταν την εμπορευματοποίηση της διασύνδεσης 
μεταξύ των υπηρεσιών διάσωσης και πολιτικής προστασίας. Κατά συνέπεια, θα 
προκαλούνταν τεράστια μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτό θα είχε συνέπειες 
και για το σημαντικό εθελοντικό στοιχείο στο συνολικό σύστημα πολιτικής προστασίας 
της Γερμανίας.

Για τους λόγους αυτούς ζητείται να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες διάσωσης στην λίστα 
εξαιρέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 5 της υπό πρόταση οδηγίας.


