
PA\652864EL.doc PE 384.293v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
20006/2084(INI)

12.2.2007

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τα ειδικά προβλήματα στη μετατροπή και εφαρμογή της νομοθεσία
ς δημοσίων συμβάσεων και τη σχέση της νομοθεσίας αυτής με την Ατζέντα τη
ς Λισσαβόνας
(20006/2084 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Lipietz



PE 384.293v02-00 2/4 PA\652864EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\652864EL.doc 3/4 PE 384.293v02-00

EL

1 Βλ. παρ. 24
2 Βλ.παρ.18
3 Απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1999 στην υπόθεση C-  τα 107 / 98  Teckal ( 1999)  συλλογή I-08121  παρ. 50 
, απόφαση  της 11ης Ιανουαρίου 2005 στην υπόθεση C- 26 / 03  της πόλης της Halle (2005)  που δεν δημοσιεύ
θηκε ακόμη  στην συλλογή,  παρ. 49· απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2005 στην υπόθεση C-458 / 03 Parking
Brixen (2005) που δεν έχει  δημοσιευθεί ακόμη  στη συλλογή, παρ.49 
4  πλειοψηφικό πακέτο του κεφαλαίου , υπαγωγή στην περιφερειακή  αρχή,  δραστηριότητα εκτελούμενη κατ’ ε
ξοχήν  στο  έδαφος της  
5  όχι την ελαχιστοποίηση  του κόστους για τις τοπικές  αρχές.  Εξυπακούεται  στην  απόφαση της 17ης Σεπτεμ
βρίου 2002  στην υπόθεση C-513 / 99  Concordia (1999) που δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στη συλλογή

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματό
ς της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. Έχοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισσαβόνας προτείνει την δημιουργία ενός «ενεργο
ύ και δυναμικού κοινωνικού κράτους»1 με την «επιδίωξή στόχων όπως η απασχόληση, η
περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον …»2, και ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να συνάδουν
με τους κανόνες του ανταγωνισμού, τους οποίους πρέπει να κατοχυρώσουν από νομικής
πλευράς·

B. Έχοντας υπόψη ότι οι οδηγίες 2004 / 18 και 2004 / 17 δεν παρέχουν σαφή ορισμό των συ
μβάσεων «in house »·

Γ. Έχοντας υπόψη την νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφ
ορά τα συμβόλαια «in house » περιορίζεται να αναφέρει στις αποφάσεις του3  ενδείξεις π
ου δικαιολογούν μια παρέκκλιση από τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων·

Δ. Γνωρίζοντας ότι πολλά κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να δημιουργών θεσμ
οθετημένες εταιρικές σχέσεις δημοσίου - δημοσίου επί των οποίων δεν υπάρχει οριστικο
ποιημένη νομολογία·

Ε. Έχοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο πρότεινε κριτήρια που επιτρέπουν τη σύνδεση ορισμέ
νων θεσμοποιημένων εταιρικών σχέσεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα με συμβόλαια «in
house »4·

ΣΤ. Έχοντας υπόψη  ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ακολουθώντας τη στρ
ατηγική της Λισσαβόνας, ορίζει τη μεγιστοποίηση του  κέρδους για τον τοπικό πληθυσμ
ό5 ως πρώτο κριτήριο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

1. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις σχέσεις
«in house » με γνώμονα τα κριτήρια που θέτει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτ
ων.

2. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την έννοια της «δη
μόσιας αρχής» για να καθοριστεί ποιες μορφές εταιρικής σχέσης δημοσίου - δημοσίου ε
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6 ιδίως την τοπική απασχόληση κα το περιβάλλον

μπίπτουν στην επικουρικότητα και όχι στους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων·

3. Καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει τα κριτήρια του Δικαστηρίου και τους στόχους που έ
θεσε η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας6 στην εκτίμησή της για τις δραστηριότητες πο
υ δημιουργούν το ενεργό και δυναμικό κοινωνικό κράτος.


