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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρώπη βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Πολλά κράτη μέλη έχουν επωμιστεί ένα μεγάλο φορτίο 
χρέους και διαθέτουν πλέον μόνο περιορισμένα πολιτικά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
προτεινόμενοι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να εξετάζονται με κριτήριο την ενδεχόμενη 
συμβολή τους σε μια περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

Η μελέτη εκτέλεσης της Επιτροπής σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης δυστυχώς δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα. Επίσης, δεν εξετάζει 
τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εν λόγω οδηγία στο δικαίωμα τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, το οποίο κατοχυρώνεται για πρώτη φορά στο πρωτογενές 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ). Η 
μελέτη εκτέλεσης δεν απαντά επίσης στο ερώτημα εάν είναι εξαρχής απαραίτητη μια τέτοια 
ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ελλείψει αυτής δημιουργούνται εμπόδια ή κίνδυνοι 
για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Ωστόσο πρόκειται ακριβώς για το ερώτημα που είχε 
θέσει το Κοινοβούλιο το 2010 και το 2011 σε δύο εκθέσεις σχετικά με την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων ως βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή οδηγία για τις συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών.

Αντ’ αυτού, η προτεινόμενη οδηγία εντάσσει πλέον και τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών στο άκαμπτο καθεστώς του ευρωπαϊκού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Αυτό 
δημιουργεί προβλήματα, καθώς δεν είναι εύκολο να υπάρξει ένας ενιαίος ορισμός των 
συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών λόγω του ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη χρήση 
και το νομικό τους καθεστώς στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος μια 
ευρωπαϊκή ρύθμιση να αναιρέσει τους σημαντικότερους λόγους για τη σύναψη συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών, δηλαδή την επαρκή ευελιξία και τη μεγάλη διάρκεια των 
συμβάσεων, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης μέσω επαναδιαπραγματεύσεων των πτυχών 
που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης. Κάτι τέτοιο θα έθετε σε σοβαρό 
κίνδυνο την έννοια των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της κυρίως με την έλλειψη ασφάλειας δικαίου που θα 
υπήρχε χωρίς μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, καθώς και με την ανάγκη διασφάλισης της 
αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων των φορολογούμενων και αποτροπής της διαφθοράς.
Σχετικά δε με το θέμα αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις:

Οι ευρωπαϊκές συνθήκες και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν με 
σαφήνεια τις βασικές αρχές για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης: διαφάνεια, ίση 
μεταχείριση και αποφυγή διακρίσεων. Παράλληλα, όμως, παρέχουν αρκετή ευελιξία για τη 
διαχείριση των συμβάσεων αυτών. Αντιθέτως, ο ορισμός των συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών στο παρόν σχέδιο δεν δημιουργεί μεγαλύτερη σαφήνεια, καθώς υπερβαίνει τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οδηγώντας σε νέες ασάφειες. Δεν πραγματοποιείται 
διάκριση σε σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων, όπως οι συμβάσεις χρησιδανείου και οι 
αδειοδοτήσεις, το ερώτημα της μεταβίβασης του κινδύνου δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, η 
ειδική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως 
επίσης και η ιδιαιτερότητα των ελλιπών συμβάσεων και η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης. 

Οι περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών συνάπτονται στους τομείς των 
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υπηρεσιών που σχετίζονται με δίκτυα, όπως είναι οι τομείς της ενέργειας, του ύδατος, των 
επικοινωνιών και των μεταφορών. Πρόκειται για υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) 
συμφέροντος. Η ανάθεσή τους συνεπάγεται συχνά τη μεταβίβαση αποκλειστικών και 
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με την –εν μέρει– συμπερίληψη των υπηρεσιών αυτών 
προκύπτουν επιπλέον προβλήματα νομικής συνοχής. Στην οδηγία για τις υπηρεσίες, για 
παράδειγμα, αποκλείστηκε μεγάλο μέρος των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Δεν υπάρχει 
αρκετά σαφής διάκριση ως προς τους ήδη υφιστάμενους τομεακούς κανόνες, π.χ. σε σχέση με 
τον κανονισμό για τις δημόσιες μεταφορές ή με τους τομεακούς κανόνες στον τομέα της 
ενέργειας και του φυσικού αερίου. Και στο θέμα αυτό δεν τοποθετείται η μελέτη εκτέλεσης, 
γεγονός που δεν συνηγορεί στην ασφάλεια και τη σαφήνεια του δικαίου.

Η πείρα από τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων καταδεικνύει επιπλέον ότι 
μια αναλυτική νομοθετική ρύθμιση δεν αποτελεί προστασία έναντι νομικών διαφορών, το 
αντίθετο μάλιστα. 

Μια εξέταση των οδηγιών περί ανάθεσης συμβάσεων καταδεικνύει επίσης ότι μια αναλυτική 
ρύθμιση δεν οδηγεί συνήθως σε μείωση του κόστους· μόνο οι διοικητικές δαπάνες μιας 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχονται σε 30.000 
ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ μόλις το 1,5% των προσφορών προέρχεται από άλλες χώρες.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει σωστά ως πρόβλημα το θέμα της διαφθοράς, αλλά οι λύσεις που 
προτείνει δεν είναι οι κατάλληλες. Η διαφάνεια είναι το καλύτερο όπλο απέναντι στη 
διαφθορά. Ωστόσο, το καθεστώς σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης δεν συμβάλλει σε 
αυτήν τη διαφάνεια. Η διαφάνεια αντιμετωπίζεται με καθαρά μηχανιστικό τρόπο ως βάση για 
την ίση μεταχείριση των προσφερόντων. Στο κοινό και τους πολίτες δεν παρέχεται αυτή η 
διαφάνεια, καθώς η πρόταση για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης είναι από αυτήν την 
άποψη ακόμη πιο περιοριστική από ό,τι οι αντίστοιχες οδηγίες. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει 
να αναφέρεται πλέον η καταπολέμηση της διαφθοράς σε σχέση με την παρούσα πρόταση. 

Ο εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έχει 
τροποποιήσει πλήρως το εν λόγω σχέδιο της Επιτροπής. Η πρότασή του επιλύει ορισμένα από 
τα παραπάνω προβλήματα. Ωστόσο, δεν απαντά στο ερώτημα εάν είναι εξαρχής απαραίτητη 
μια τέτοια οδηγία.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης καταλήγει μετά από προσεκτική εξέταση στο συμπέρασμα 
ότι η πρόταση αυτή είναι περιττή στην παρούσα κατάσταση και ότι οι επιπτώσεις της δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν. Προτείνει, ως εκ τούτου, στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης να εισηγηθεί στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή την απόρριψη της πρότασης. 

******

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη 
της πρότασης της Επιτροπής.


