ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.4.2004
COM(2004) 327 τελικό

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

(υποβληθέν από την Επιτροπή)

EL

EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

Η εξέλιξη των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: διαπιστώσεις και
προκλήσεις.................................................................................................................... 3

1.1.

Το φαινόµενο "συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα" ....................................... 3

1.2

Η πρόκληση της εσωτερικής αγοράς: εξασφάλιση της ανάπτυξης των Σ∆ΙΤ σε
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού και νοµικής σαφήνειας................................... 5

1.3.

Συγκεκριµένο αντικείµενο και σχέδιο της παρούσας Πράσινης Βίβλου..................... 8

2.

Οι Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου και το κοινοτικό δίκαιο για τις δηµόσιες συµβάσεις
και τις συµβάσεις παραχώρησης ................................................................................... 9

2.1.

Το στάδιο της επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα......................................... 10

2.1.1.

Σύµπραξη καθαρά συµβατικού τύπου: πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται δηµόσια
σύµβαση ..................................................................................................................... 10

2.1.2.

Σύµπραξη καθαρά συµβατικού τύπου: πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται
σύµβαση παραχώρησης.............................................................................................. 12

2.2.

Ειδικά ζητήµατα που αφορούν την επιλογή οικονοµικού φορέα στο πλαίσιο µιας
Σ∆ΙΤ ιδιωτικής πρωτοβουλίας ................................................................................... 15

2.3.

Η φάση µετά την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα ..................................... 16

2.3.1.

Το συµβατικό πλαίσιο του σχεδίου............................................................................ 16

2.3.2.

Η ανάθεση ορισµένων εργασιών σε υπεργολάβους................................................... 19

3.

Η Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου και το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και
συµβάσεων παραχώρησης........................................................................................... 20

3.1.

Σύσταση σύµπραξης που συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός φορέα ad hoc, ο οποίος
ελέγχεται από κοινού από τον δηµόσιο τοµέα και τον ιδιωτικό τοµέα...................... 21

3.2.

Απόκτηση του ελέγχου ενός δηµόσιου φορέα από έναν ιδιωτικό φορέα .................. 23

4.

Τελικές παρατηρήσεις ................................................................................................. 25

2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

1.

Η

1.1.

Το φαινόµενο "συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα"

1.

Για τον όρο "σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα" ("Σ∆ΙΤ") δεν υπάρχει
ορισµός σε κοινοτικό επίπεδο. Ο όρος αυτός αναφέρεται γενικά σε µορφές
συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε τον κόσµο των επιχειρήσεων που αποσκοπούν
στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της
διαχείρισης ή της συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας.

2.

Οι Σ∆ΙΤ χαρακτηρίζονται συνήθως από τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τη µακρά σχετικά διάρκεια της σχέσης που συνεπάγεται µια συνεργασία µεταξύ
του εταίρου του δηµοσίου τοµέα και του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα, µε
αντικείµενο τις διάφορες πτυχές ενός σχεδίου που πρόκειται να υλοποιηθεί.
• Τον τρόπο χρηµατοδότησης του σχεδίου, η οποία εξασφαλίζεται εν µέρει από τον
ιδιωτικό τοµέα, πολλές φορές µε πολύπλοκες ρυθµίσεις µεταξύ των διαφόρων
συντελεστών. Ωστόσο, η ιδιωτική χρηµατοδότηση µπορεί να συµπληρωθεί από
δηµόσια χρηµατοδότηση, συχνά πολύ µεγάλου ύψους.
• Ο σηµαντικός ρόλος του οικονοµικού φορέα, ο οποίος συµµετέχει σε διάφορα
στάδια του σχεδίου (µελέτη, υλοποίηση, εφαρµογή, χρηµατοδότηση). Ο εταίρος
του δηµοσίου τοµέα επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισµό των στόχων που
πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά το δηµόσιο συµφέρον, την ποιότητα των
προσφεροµένων υπηρεσιών, την πολιτική των τιµών, και εξασφαλίζει τον έλεγχο
της τήρησης των στόχων αυτών.
• Η κατανοµή των κινδύνων µεταξύ του εταίρου του δηµοσίου τοµέα και του
εταίρου του ιδιωτικού τοµέα, στον οποίο µεταφέρονται αστάθµητοι παράγοντες
που βαρύνουν συνήθως το δηµόσιο τοµέα. Στις Σ∆ΙΤ δεν είναι ωστόσο
αυτονόητο ότι ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να αναλάβει όλους τους
κινδύνους ή το µεγαλύτερο µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε το σχέδιο. Η
ακριβής κατανοµή των κινδύνων πραγµατοποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα µε
την ικανότητα κάθε πλευράς να τους αξιολογεί, να τους ελέγχει και να τους
διαχειρίζεται.

3.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το φαινόµενο Σ∆ΙΤ αναπτύχθηκε σε
πολλά πεδία του δηµοσίου τοµέα. Η αύξηση των Σ∆ΙΤ οφείλεται σε διάφορους
παράγοντες. Αφενός, λόγω των δηµοσιονοµικών περιορισµών που αντιµετωπίζουν
τα κράτη µέλη, οι Σ∆ΙΤ ανταποκρίνονται στην ανάγκη του δηµοσίου τοµέα για
ιδιωτική χρηµατοδότηση και, αφετέρου, προσφέρουν στο δηµόσιο τοµέα τη
δυνατότητα να επωφεληθεί περισσότερο από την τεχνογνωσία και τις µεθόδους
λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα. Η ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ εντάσσεται εξάλλου στη
γενικότερη εξέλιξη του ρόλου του κράτους στον οικονοµικό τοµέα, το οποίο πέρασε
από το ρόλο του άµεσου φορέα σ’ ένα ρόλο οργανωτή, ρυθµιστή και ελεγκτή.

4.

Οι δηµόσιες αρχές των κρατών µελών πολλές φορές έχουν χρησιµοποιήσει ρυθµίσεις
Σ∆ΙΤ για την υλοποίηση σχεδίων υποδοµής, ιδίως στους τοµείς των µεταφορών, της
δηµόσιας υγείας, της παιδείας και της δηµόσιας ασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
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έχει αναγνωριστεί ότι η χρησιµοποίηση Σ∆ΙΤ θα µπορούσε να συµβάλει στην
υλοποίηση διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών, υλοποίηση η οποία έχει
καθυστερήσει πάρα πολύ κυρίως λόγω ανεπαρκών επενδύσεων1. Στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη, το Συµβούλιο ενέκρινε µια σειρά µέτρων µε σκοπό
την αύξηση των επενδύσεων στις υποδοµές του διευρωπαϊκού δικτύου και στον
τοµέα της καινοτοµίας, καθώς και στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ιδίως µε την
εφαρµογή ρυθµίσεων για τις Σ∆ΙΤ2.
5.

Αν και είναι αλήθεια ότι η συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µπορεί να
προσφέρει µικροοικονοµικά πλεονεκτήµατα που επιτρέπουν την υλοποίηση ενός
σχεδίου στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής, διατηρώντας παράλληλα τους
στόχους του δηµοσίου συµφέροντος, η χρησιµοποίηση των Σ∆ΙΤ δεν θα πρέπει
ωστόσο να παρουσιάζεται ως θαυµατουργός λύση για το δηµόσιο τοµέα που
αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς3. Η πείρα έχει αποδείξει ότι σεκάθε
σχέδιο πρέπει να αξιολογείται εάν η επιλογή της σύµπραξης παρουσιάζει
πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές, όπως είναι µια πιο
κλασική σύναψη σύµβασης4.

6.

Η Επιτροπή διαπιστώνει εξάλλου µε ενδιαφέρον ότι ορισµένα κράτη µέλη και
ορισµένες υπό ένταξη χώρες έχουν δηµιουργήσει εργαλεία συντονισµού και
προώθησης των Σ∆ΙΤ, τα οποία αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στη διάδοση "ορθών
πρακτικών" στον τοµέα των Σ∆ΙΤ σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εργαλεία αυτά
αποσκοπούν στο να καταστήσουν τους ειδικούς αµοιβαία διαθέσιµους
(παραδείγµατος χάριν οι Task Forces του Ηνωµένου Βασιλείου ή της Ιταλίας) και
κατ’ αυτό τον τρόπο να συµβουλεύουν τους χρήστες σχετικά µε τις διαφορετικές
µορφές Σ∆ΙΤ και τα στάδιά τους, όπως την αρχική µελέτη, τον τρόπο επιλογής ενός
εταίρου ιδιωτικού τοµέα, την καλύτερη κατανοµή κινδύνων, την επιλογή
συµβατικών ρητρών ή ακόµη και την απορρόφηση κοινοτικής χρηµατοδότησης.

7.

Οι δηµόσιες αρχές έχουν επίσης χρησιµοποιήσει δοµές συµπράξεων µε τον ιδιωτικό
τοµέα για να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των δηµοσίων υπηρεσιών, ιδίως σε τοπικό
επίπεδο. Οι δηµόσιες υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ή τη
διανοµή νερού ή ενέργειας ανατίθενται επίσης όλο και πιο συχνά σε επιχειρήσεις,
που είναι δηµόσιες, ιδιωτικές ή µεικτές. Το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας υπενθυµίζει σχετικά µε το θέµα αυτό ότι εφόσον µια δηµόσια αρχή
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Βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2003 "Ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών: καινοτόµος χρηµατοδότηση, διαλειτουργικότητα τηλεδιοδίων", COM (2003) 132, και την
έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών της 27ης Ιουνίου 2003.
Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών στις 12 ∆εκεµβρίου 2003.
Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε στις 11 Φεβρουαρίου 2004
(πρβλ. ανακοινωθέν τύπου STAT/04/18) µια απόφαση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση, στους
εθνικούς λογαριασµούς, των συµβάσεων που συνάπτονται από δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο
συµπράξεων µε ιδιωτικούς φορείς. Η απόφαση προσδιορίζει τον αντίκτυπο στο δηµόσιο
έλλειµµα/πλεόνασµα και στο δηµόσιο χρέος. Η Eurostat συνιστά τα στοιχεία του ενεργητικού που
συνδέονται µε µια σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα να ταξινοµούνται ως µη δηµόσια στοιχεία
του ενεργητικού και εποµένως να µην εγγράφονται στον ισολογισµό των δηµοσίων διοικητικών αρχών,
εφόσον πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις: 1. ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον
κίνδυνο της κατασκευής, και 2. ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον έναν τουλάχιστον από
τους ακόλουθους δύο κινδύνους: τον κίνδυνο της διαθεσιµότητας ή τον κίνδυνο που συνδέεται µε τη
ζήτηση.
Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 'Τα δηµόσια
οικονοµικά στην ΟΝΕ – 2003' που δηµοσιεύτηκε στο έντυπο European Economy αριθ. 3/2003 [COM
(2003) 283 τελικό].
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αποφασίζει να αναθέσει τη διαχείριση µιας υπηρεσίας σε τρίτο, οφείλει να τηρήσει
το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης, ακόµη και
στην περίπτωση που κρίνεται ότι η υπηρεσία αυτή σχετίζεται µε το γενικό
συµφέρον5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξάλλου αναγνωρίσει ότι η τήρηση των
κανόνων αυτών "µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µέσο για την αποφυγή
άσκοπων περιορισµών του ανταγωνισµού, ενώ συγχρόνως επιτρέπει στις ίδιες τις
δηµόσιες αρχές να καθορίζουν και να ελέγχουν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της ποιότητας, της διαθεσιµότητας, των κοινωνικών προδιαγραφών και της
προστασίας του περιβάλλοντος"6.
1.2

Η πρόκληση της εσωτερικής αγοράς: εξασφάλιση της ανάπτυξης των Σ∆ΙΤ σε
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού και νοµικής σαφήνειας.

8.

Η παρούσα Πράσινη Βίβλος αναλύει το φαινόµενο των Σ∆ΙΤ από την πλευρά του
κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης. Το
κοινοτικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες που να καλύπτουν τις Σ∆ΙΤ. Είναι
όµως γεγονός ότι κάθε πράξη, συµβατική ή µονοµερής, µε την οποία ένας δηµόσιος
φορέας αναθέτει την παροχή µιας οικονοµικής δραστηριότητας σε τρίτο υπόκειται
στους κανόνες και στις αρχές που απορρέουν από τη Συνθήκη, ιδίως όσον αφορά την
ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 43 και 49 της
συνθήκης ΕΚ)7. Στις αρχές αυτές περιλαµβάνονται ιδίως οι αρχές της διαφάνειας,
της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αµοιβαίας αναγνώρισης8.
Επιπλέον, εφαρµόζονται λεπτοµερείς διατάξεις στις περιπτώσεις που καλύπτονται
από τις οδηγίες για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων9 10. Οι οδηγίες αυτές σκοπό έχουν "την προστασία των συµφερόντων

5
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COM (2003) 270 τελικό. Το κείµενο του Πράσινου Βιβλίου και διάφορες απόψεις σχετικά µε αυτό
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm.secretariat_general/services_general_interest.
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, εγκρίθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2004.
Οι κανόνες που αφορούν την εσωτερική αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των αρχών
για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης, εφαρµόζονται σε κάθε δραστηριότητα
οικονοµικού χαρακτήρα, δηλαδή σε κάθε δραστηριότητα που αφορά την παροχή υπηρεσιών, αγαθών ή
έργων σε µια αγορά, ακόµη και αν οι εν λόγω υπηρεσίες, αγαθά ή έργα αποσκοπούν στην εξασφάλιση
µιας "δηµόσιας υπηρεσίας", όπως αυτή καθορίζεται από ένα κράτος µέλος.
Βλ. την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό
δίκαιο, ΕΕΕΕ C 121 της 29ης Απριλίου 2000.
∆ηλ. τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ, 93/38/ΕΟΚ σχετικά µε το συντονισµό των
διαδικασιών σύναψης, αντίστοιχα, δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων δηµοσίων
προµηθειών, συµβάσεων δηµοσίων έργων και συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των
µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Οι οδηγίες αυτές θα αντικατασταθούν από την οδηγία
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου2004 για το
συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών· και
από την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας,
των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι οποίες θα δηµοσιευτούν σύντοµα στην ΕΕΕΕ.
Στον ιστοχώρο http://www.europarl.eu.int/code/concluded/default_2003_en.htm έχει δηµοσιευτεί η [προσωρινή]
έκδοση των νέων αυτών οδηγιών.
Επιπλέον, σε ορισµένους τοµείς, και ιδίως στον τοµέα των µεταφορών, η δηµιουργία µιας Σ∆ΙΤ µπορεί
να υπόκειται σε µια ειδική κλαδική νοµοθεσία. Βλ. τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συµβουλίου της 7ης
∆εκεµβρίου 1992 για την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις
θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των κρατών µελών, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί των ενεργειών των κρατών µελών που αφορούν τις

5

των εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος επιχειρηµατιών, οι οποίοι επιθυµούν να
παραδώσουν αγαθά ή να παράσχουν υπηρεσίες στις αναθέτουσες αρχές που είναι
εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος και, προς τούτο, την αποσόβηση του
κινδύνου να προτιµηθούν οι ηµεδαποί υποψήφιοι κατά τη σύναψη συµβάσεως
καθώς και τον αποκλεισµό του ενδεχοµένου η δηµοσίου δικαίου αναθέτουσα αρχή
να καθορίζει τη στάση της µε βάση εκτιµήσεις µη οικονοµικής φύσεως"11. Η
εφαρµογή των λεπτοµερών διατάξεων των οδηγιών αυτών περιορίζεται ωστόσο σε
ορισµένες υποθέσεις και αφορούν κυρίως τη φάση της σύναψης των συµβάσεων.
9.

Το καθεστώς που εφαρµόζεται στην επιλογή ενός εταίρου του ιδιωτικού τοµέα
εξαρτάται κατ’ αρχάς από το είδος της συµβατικής σχέσης του εταίρου µε τον
αναθέτοντα οργανισµό12. Σύµφωνα µε το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, όλες οι
συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός αναθέτοντος
οργανισµού και ενός φορέα, στο βαθµό που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση
εργασιών, την υλοποίηση ενός έργου ή την παροχή µιας υπηρεσίας, χαρακτηρίζονται
"δηµόσιες συµβάσεις" έργων ή υπηρεσιών. Η έννοια της "παραχώρησης" ορίζεται
ως µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια
σύµβαση, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε
αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωµα αυτό σε
συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.

10.

Η εκτίµηση των στοιχείων των ορισµών αυτών, σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο ώστε να µη διακυβεύεται η πρακτική αποτελεσµατικότητα της
οδηγίας13. Για παράδειγµα, ο τυπικός χαρακτήρας που προσδίδεται στην έννοια της
σύµβασης στο εθνικό δίκαιο δεν µπορεί να προβληθεί ως επιχείρηµα για να στερήσει
τις οδηγίες από την πρακτική τους αποτελεσµατικότητα. Επίσης, η επαχθής αιτία της
εν λόγω σύµβασης δεν σηµαίνει υποχρεωτικά την άµεση καταβολή ενός τιµήµατος
από τον εταίρο του δηµοσίου τοµέα, αλλά είναι δυνατόν να απορρέει από
οποιαδήποτε άλλη µορφή οικονοµικής αντιπαροχής έχει λάβει ο εταίρος του
ιδιωτικού τοµέα.

11

12

13

υποχρεώσεις που είναι συνυφασµένες µε την έννοια της δηµοσίας υπηρεσίας στον τοµέα των
σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1893/91, και την τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε δράσεις των κρατών µελών για τους όρους παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών συγκοινωνιών (COM(2002) 107
τελικό).
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-285/99 και C-286/99, Impresa Lombardini κατά ANAS, απόφαση της
27ης Νοεµβρίου 2001, σκέψη 36 και, κατά την ίδια έννοια, υπόθεση C-380/98, University of
Cambridge, Συλ. σ. I-8035 και υπόθεση C-19/00, SIAC construction, Συλ. σ. I-7725.
Στις Σ∆ΙΤ, εταίροι του δηµοσίου τοµέα είναι κατά πρώτο λόγο οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές. Μπορεί επίσης να είναι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί µε σκοπό την
εκτέλεση αποστολών κοινής ωφέλειας υπό τον έλεγχο του κράτους, ή επιχειρήσεις διαχείρισης
ορισµένων βιοµηχανιών του δικτύου. Για λόγους απλοποίησης, στο έγγραφο αυτό θα χρησιµοποιηθεί ο
όρος "αναθέτων οργανισµός" για όλους τους οργανισµούς αυτούς. Ο όρος αυτός καλύπτει επίσης τις
"αναθέτουσες αρχές" κατά την έννοια των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και
2004/18/ΕΚ και τους αναθέτοντες φορείς που είναι οι "δηµόσιες αρχές" και οι "δηµόσιες επιχειρήσεις"
κατά την έννοια των οδηγιών 93/38/ΕΟΚ και 2004/17/ΕΚ.
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2001, υπόθεση C-399/98, Scala, Συλ. I-5409, βλ. κυρίως
τις σκέψεις 53 έως 55.
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11.

Οι δηµόσιες συµβάσεις έργων ή υπηρεσιών που έχουν οριστεί ως συµβάσεις
προτεραιότητας14 υπόκεινται στις λεπτοµερείς διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών. Οι
συµβάσεις παραχώρησης έργων και οι δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ορίζονται
ως "µη προτεραιότητας" διέπονται από ορισµένες µόνο διατάξεις του παράγωγου
δικαίου. Τέλος, ορισµένες δραστηριότητες, και ιδίως οι συµβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών, διαφεύγουν από οποιοδήποτε πλαίσιο παράγωγου δικαίου. Το ίδιο ισχύει
εξάλλου και για οποιαδήποτε ανάθεση πραγµατοποιείται µέσω µονοµερούς πράξης.

12.

Κατά συνέπεια το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή του εταίρου του
ιδιωτικού τοµέα έχει αποτελέσει κατά συνέπεια αντικείµενο κοινοτικού συντονισµού
σε πολλά επίπεδα και διάφορους βαθµούς έντασης, διατηρώντας, σε εθνικό επίπεδο,
πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε ανάθεση σε τρίτο
διέπεται από ένα ελάχιστο κορµό αρχών που απορρέουν από τα άρθρα 43 έως 49 της
συνθήκης ΕΚ.

13.

Όσον αφορά το φαινόµενο Σ∆ΙΤ, η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στον
τοµέα του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. ∆ηµοσίευσε το 2000 ερµηνευτική
ανακοίνωση σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο15, µε την
οποία καθόρισε, βάσει των κανόνων και των αρχών που απορρέουν από τη Συνθήκη
και το εφαρµοστέο παράγωγο δίκαιο, το περίγραµµα της έννοιας της σύµβασης
παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τις
δηµόσιες αρχές κατά την επιλογή των οικονοµικών φορέων, στους οποίους
ανατίθενται οι συµβάσεις παραχώρησης. Επιπλέον, οι νέες οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και στην
απλοποίηση του κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου καθιερώνουν µια καινοτόµο
διαδικασία ανάθεσης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνεται στις
ιδιαιτερότητες της ανάθεσης "ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων" και, κατά
συνέπεια, ορισµένων µορφών Σ∆ΙΤ. Η νέα αυτή διαδικασία, η οποία ονοµάζεται
"ανταγωνιστικός διάλογος", επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές να συζητούν µε τις
υποψήφιες επιχειρήσεις µε σκοπό τον προσδιορισµό λύσεων που θα µπορούσαν να
καλύψουν τις ανάγκες τους.

14.

Είναι γεγονός ότι πολλοί εκπρόσωποι ενδιαφεροµένων οµάδων θεωρούν ότι οι
κοινοτικοί κανόνες που εφαρµόζονται στην επιλογή των επιχειρήσεων που
καλούνται να συνεργαστούν µε µια δηµόσια αρχή στο πλαίσιο µιας Σ∆ΙΤ, και ο
αντίκτυπός τους στις συµβατικές σχέσεις που διέπουν την εκτέλεση της σύµπραξης,
δεν είναι αρκετά σαφείς και δεν είναι οµοιογενείς στα διάφορα κράτη µέλη. Αυτή η
κατάσταση µπορεί να δηµιουργήσει αβεβαιότητα για τους κοινοτικούς φορείς και
κατά συνέπεια να αποτελέσει πραγµατικό εµπόδιο στη δηµιουργία ή την επιτυχία
των Σ∆ΙΤ, εις βάρος της χρηµατοδότησης σηµαντικών σχεδίων υποδοµής και της
ανάπτυξης δηµοσίων υπηρεσιών ποιότητας.

15.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα
έγκρισης µιας πρότασης οδηγίας µε σκοπό την οµοιογενή ρύθµιση του τοµέα των
συµβάσεων παραχωρήσεως και των άλλων µορφών Σ∆ΙΤ16. Η Ευρωπαϊκή

14
15
16

∆ηλ. εκείνες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος IA της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ ή στο
παράρτηµα XVIA της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ.
Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο.
ΕΕΕΕ L 121 της 29ης Απριλίου 2000.
Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε την πρόταση της
Επιτροπής COM (2000) 275 της 10.05.2002.
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Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκτιµά επίσης ότι επιβάλλεται να υπάρξει µια
νοµοθετική πρωτοβουλία17.
16.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή είχε ανακοινώσει, στη στρατηγική της για την
εσωτερική αγορά 2003-200618, ότι θα δηµοσίευε µια Πράσινη Βίβλο σχετικά µε τις
Σ∆ΙΤ και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων
παραχώρησης, µε σκοπό να δώσει το έναυσµα για µια συζήτηση σχετικά µε την
εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου που θα εξασφαλίζει ότι οι Σ∆ΙΤ µπορούν
να αναπτυχθούν µέσα σ’ ένα πλαίσιο αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και νοµικής
σαφήνειας. Η δηµοσίευση µιας Πράσινης Βίβλου περιλαµβάνεται επίσης µεταξύ των
ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την
ανάπτυξη19. Τέλος, απαντά σε ορισµένα αιτήµατα που διατυπώθηκαν κατά τη
διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας20.

1.3.

Συγκεκριµένο αντικείµενο και σχέδιο της παρούσας Πράσινης Βίβλου

17.

Ο σκοπός της Πράσινης Βίβλου είναι να δώσει το έναυσµα για µια συζήτηση
σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων και των
συµβάσεων παραχώρησης στο φαινόµενο των Σ∆ΙΤ. Εποµένως, η συζήτηση που
εγκαινιάζεται µε τον τρόπο αυτό θα επικεντρωθεί στους κανόνες που πρέπει να
εφαρµόζονται όταν αποφασίζεται η ανάθεση µιας αποστολής ή ενός καθήκοντος σε
τρίτο. Αφορά το σχέδιο που έπεται της οικονοµικής και οργανωτικής επιλογής που
πραγµατοποιεί µια τοπική ή εθνική αρχή και δεν µπορεί κατά κανένα τρόπο να
θεωρηθεί ότι επιχειρεί να αξιολογήσει την επιλογή της ανάθεσης ή όχι σε
εξωτερικούς φορείς της διαχείρισης των δηµοσίων υπηρεσιών· η επιλογή αυτή
ανήκει στην αρµοδιότητα των δηµοσίων αρχών. Μάλιστα, το κοινοτικό δίκαιο για
τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης είναι ουδέτερο ως προς την
επιλογή των κρατών µελών να εξασφαλίσουν µια δηµόσια υπηρεσία µε τις ίδιες τις
δικές τους υπηρεσίες ή µε την ανάθεσή της σε τρίτο.

18.

Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα Πράσινη Βίβλος σκοπό έχει να παρουσιάσει την
έκταση εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων κατά το στάδιο επιλογής του εταίρου
του ιδιωτικού τοµέα και κατά το στάδιο που ακολουθεί την επιλογή αυτή, ώστε να
διαπιστωθούν τυχόν αβεβαιότητες και να αναλυθεί εάν το κοινοτικό πλαίσιο είναι το
κατάλληλο για τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Σ∆ΙΤ. Θα
εξεταστούν πιθανές δυνατότητες κοινοτικής παρέµβασης. Καθώς η παρούσα
Πράσινη Βίβλος αποσκοπεί στο να ξεκινήσει µια διαβούλευση, δεν έχει αποφασιστεί
καµιά προκαθορισµένη επιλογή κοινοτικής παρέµβασης. Τα διαθέσιµα µέσα για τη
βελτίωση του ανοίγµατος των Σ∆ΙΤ στον ανταγωνισµό µέσα σ’ ένα σαφές νοµικό
περιβάλλον είναι όντως πολύ διαφορετικά: νοµοθετικά µέσα, ερµηνευτικές
ανακοινώσεις, ενέργειες µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό των εθνικών πρακτικών
ή την ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών.

17
18
19

20

Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 14 της 16.1.2001, εισηγητής κ. Levaux, σηµείο 4.1.3, και γνωµοδότηση
ΕΟΚΕ, ΕΕ C 193 της 10.07.2001, εισηγητής κ. Bo Green, σηµείο 3.5.
Στρατηγική της εσωτερικής αγοράς - Προτεραιότητες 2003-2006, COM (2003) 238 τελικό.
Ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη - Επενδύσεις στα δίκτυα και
τη γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση", COM (2003) 690 τελικό της 11ης Νοεµβρίου 2003.
Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών στις 12 ∆εκεµβρίου 2003.
Πρβλ. Έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βλ. υποσηµείωση 5.
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19.

Εποµένως, παρότι η Βίβλος αυτή αφορά κυρίως θέµατα που συνδέονται µε το δίκαιο
των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης, πρέπει να
υπενθυµιστεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει, σε άλλους τοµείς, µέτρα που
αποσκοπούν στην άρση των εµποδίων που θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν τη
δηµιουργία Σ∆ΙΤ. Έτσι, διευκρινίστηκαν πρόσφατα οι κανόνες που αφορούν τη
λογιστική αντιµετώπιση, στους εθνικούς λογαριασµούς, των συµβάσεων που
συνάπτονται από δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο συµπράξεων µε ιδιωτικούς φορείς21.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η έγκριση του καταστατικού της ευρωπαϊκής
εταιρείας θα διευκολύνει τη δηµιουργία διευρωπαϊκών Σ∆ΙΤ22.

20.

Για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτής της Πράσινης Βίβλου, προτείνεται να γίνει η
ακόλουθη διάκριση:
• Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς, και
• Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες υπάρχει συνεργασία µεταξύ δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο ενός άλλου φορέα.
Η διάκριση αυτή βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι διαφορετικές πρακτικές Σ∆ΙΤ που
απαντώνται στα κράτη µέλη µπορούν να διαιρεθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Η
καθεµιά από αυτές δηµιουργεί ιδιαίτερα ζητήµατα όσον αφορά την εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης, τα
οποία αξίζει να εξεταστούν ξεχωριστά, όπως και γίνεται στα κεφάλαια που
ακολουθούν23.

2.

ΟΙ Σ∆ΙΤ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

21.

Ο όρος Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου αναφέρεται στις συµπράξεις που βασίζονται
σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς µεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Καλύπτει
τις διάφορες ρυθµίσεις µε τις οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα καθήκοντα
µικρότερης ή µεγαλύτερης σπουδαιότητας στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα,
καθήκοντα στα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνονταιο σχεδιασµός, η
χρηµατοδότηση, η υλοποίηση, η ανακαίνιση ή η εκµετάλλευση ενός έργου ή µιας
υπηρεσίας.

22.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα πιο γνωστά µοντέλα, το οποίο συχνά ονοµάζεται
"µοντέλο παραχώρησης"24, χαρακτηρίζεται από την άµεση σχέση που υπάρχει
µεταξύ του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και του τελικού χρήστη: ο εταίρος του

21
22
23

24

Βλ. υποσηµείωση 3.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001.
Η διάκριση αυτή δεν λαµβάνει υπόψη τους νοµικούς χαρακτηρισµούς που δίνονται από το εθνικό
δίκαιο και δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο το χαρακτηρισµό των ρυθµίσεων ή των συµβάσεων
αυτού του είδους από κοινοτικό δίκαιο. Η ανάλυση που ακολουθεί έχει εποµένως ως µοναδικό στόχο
να διακρίνει µεταξύ αυτών τις ρυθµίσεις που συνήθως χαρακτηρίζονται Σ∆ΙΤ, ώστε, σε ένα δεύτερο
στάδιο, να βοηθήσει στον καθορισµό των κανόνων του κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις
και τις συµβάσεις παραχώρησης που αρµόζει να εφαρµοστούν σε αυτές.
Πρέπει να υποµνησθεί ότι ο χαρακτηρισµός που δίνεται από το εθνικό δίκαιο ή από τα µέρη δεν
επηρεάζει το νοµικό χαρακτηρισµό των συµβάσεων αυτών για τους σκοπούς της εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης.
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ιδιωτικού τοµέα παρέχει µια υπηρεσία στο κοινό "στη θέση τού" αλλά και υπό τον
έλεγχο τού εταίρου του δηµοσίου τοµέα. Χαρακτηρίζεται επίσης από τον τρόπο
αµοιβής του αντισυµβαλλοµένου (παραχωρησιούχου), που αποτελείται από τέλη που
επιβάλλονται στους χρήστες της υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, συµπληρώνεται
από επιδοτήσεις εκ µέρους των δηµοσίων αρχών.
23.

Σε άλλους τύπους ρυθµίσεων, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα καλείται να υλοποιήσει
και να διαχειριστεί µια υποδοµή για τη δηµόσια διοίκηση (π.χ. ένα σχολείο, ένα
νοσοκοµείο, ένα σωφρονιστικό κέντρο, µια υποδοµή που αφορά τις µεταφορές). Το
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα του µοντέλου αυτού είναι η ρύθµιση τύπου PFI25.
Στο µοντέλο αυτό η αµοιβή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα δεν έχει τη µορφή
τελών που καταβάλλονται από τους χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας, αλλά
τακτικών πληρωµών που καταβάλλονται από το δηµόσιο τοµέα. Οι πληρωµές αυτές
µπορεί να είναι σταθερές, αλλά µπορεί επίσης να υπολογίζονται µε µεταβλητό
τρόπο, ανάλογα, για παράδειγµα, µε τη διαθεσιµότητα του σχετικού έργου ή των
σχετικών υπηρεσιών, ή ακόµη ανάλογα µε τη συχνότητα χρήσης του έργου26.

1. Ποια είδη Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου γνωρίζετε; Οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν
αντικείµενο ειδικού πλαισίου (νοµοθετικού ή άλλου) στη χώρα σας;
2.1.

Το στάδιο της επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα

2.1.1.

Σύµπραξη καθαρά συµβατικού τύπου: πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται δηµόσια
σύµβαση

24.

Το καθεστώς που εφαρµόζεται στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων ή
δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συµβάσεις
προτεραιότητας27, απορρέει από τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών που ορίζουν
τους λεπτοµερείς κανόνες, ιδίως όσον αφορά τα θέµατα δηµοσιότητας και
συµµετοχής. Όταν η δηµόσια αρχή είναι µια αναθέτουσα αρχή που ενεργεί στο
πλαίσιο των κλασικών οδηγιών28, πρέπει κανονικά να εφαρµόσει ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία για την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα. Κατ’ εξαίρεση, και υπό
ορισµένες συνθήκες, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί ορισµένες φορές η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση.Όσον αφορά αυτό το ζήτηµα, η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει
ότι η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας
93/37/ΕΟΚ και αφορά την εφαρµογή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση για τη σύναψη
της σύµβασης "όταν πρόκειται για έργα των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό των τιµών", έχει πολύ
περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Η παρέκκλιση αυτή αφορά µόνο εξαιρετικές
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει a priori αβεβαιότητα σχετικά µε το χαρακτήρα ή
την έκταση των έργων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, αλλά δεν καλύπτει τις
περιπτώσεις στις οποίες η αβεβαιότητα προκύπτει από άλλες αιτίες, όπως είναι η

25

26
27
28

Το αρκτικόλεξο PFI είναι από τις λέξεις "Private Finance Initiative", ένα πρόγραµµα της βρετανικής
κυβέρνησης που επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υποδοµών µέσω της προσφυγής σε
ιδιωτική χρηµατοδότηση. Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιείται και σε άλλα κράτη µέλη µε σηµαντικές,
πολλές φορές, παραλλαγές. Το µοντέλο PFI, για παράδειγµα, έδωσε την έµπνευση για την ανάπτυξη
του 'Betreibermodell' στη Γερµανία.
Πρβλ. την περίπτωση των 'εικονικών διοδίων', που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο σχεδίων για
αυτοκινητοδρόµους, ιδίως στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στη Φινλανδία.
∆ηλαδή, εκείνες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος IA της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ
και στο παράρτηµα XVIA της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ.
∆ηλαδή, των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ, 92/50/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ.
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δυσκολία προκαθορισµού της τιµής λόγω της πολυπλοκότητας της νοµικής ή
χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης που εφαρµόζεται29.
25.

Μετά την έκδοση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, κατά τη σύναψη ιδιαίτερα πολύπλοκων
συµβάσεων είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται µια νέα διαδικασία που ονοµάζεται
"ανταγωνιστικός διάλογος"30. Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αναθέτων οργανισµός δεν είναι
αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει τα τεχνικά µέσα που µπορούν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες και στους στόχους του, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία ο
αναθέτων οργανισµός δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει τις νοµικές
και/ή χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις ενός σχεδίου. Η νέα αυτή διαδικασία θα
επιτρέπει στους αναθέτοντες οργανισµούς να αναπτύσσουν, κατόπιν διαλόγου µε
τους υποψηφίους, τις κατάλληλες λύσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες
αυτές. Στο τέλος του διαλόγου αυτού, οι υποψήφιοι θα καλούνται να υποβάλουν την
τελική τους προσφορά µε βάση τη λύση ή τις λύσεις που εντοπίστηκαν κατά τη
διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα
απαιτούµενα και απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι
αναθέτοντες οργανισµοί αξιολογούν τις προσφορές µε βάση τα προκαθορισµένα
κριτήρια ανάθεσης. Ο υποψήφιοςπου έχει υποβάλει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να κληθεί να αποσαφηνίσει σηµείατης
προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που περιέχονται σ’ αυτήν, µε την
προϋπόθεση ότι µε τον τρόπο αυτό δεν τροποποιούνται ουσιαστικά στοιχεία της
προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν στρεβλώνεται ο
ανταγωνισµός και δεν εισάγονται διακρίσεις.

26.

Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου πρέπει να εξασφαλίζει την αναγκαία
ευελιξία στις συζητήσεις µε τους υποψηφίους για όλες τις πτυχές της σύµβασης κατά
τη φάση της εφαρµογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι κατά τη διεξαγωγή των
συζητήσεων τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης και δεν
διακυβεύονται τα δικαιώµατα που παρέχει η Συνθήκη στους οικονοµικούς φορείς.
Βασίζεται στην ιδέα ότι οι διαρθρωµένες µέθοδοι επιλογής πρέπει να
προστατεύονται σε όλες τις περιπτώσεις, επειδή συµβάλλουν στην εξασφάλιση της
αντικειµενικότητας και της ακεραιότητας της διαδικασίας που οδηγεί στην επιλογή
ενός φορέα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθή χρήση των δηµοσίων
κεφαλαίων, µειώνεται ο κίνδυνος αδιαφανών πρακτικών και ενισχύεται η ασφάλεια
δικαίου που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή τέτοιου είδους σχεδίων.

27.

Εξάλλου, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι νέες οδηγίες ενισχύουν το συµφέρον των
αναθετόντων οργανισµών να διατυπώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει
επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων. Οι νέες διατάξεις θα επιτρέψουν εποµένως
στους αναθέτοντες οργανισµούς να διευρύνουν τις δυνατότητες εξέτασης
καινοτόµων λύσεων κατά τη φάση της σύναψης, όποια και αν είναι η διαδικασία που
εφαρµόζεται31.

29

30
31

Π.χ. η παρέκκλιση αυτή µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση έργων που πραγµατοποιούνται σε
γεωλογικά ασταθή περιοχή ή σε αρχαιολογική ζώνη και, για το λόγο αυτό, η έκταση των έργων που
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Παρόµοια παρέκκλιση προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/50 και από το
άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 29 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
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2. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της διαδικασίας του
ανταγωνιστικού διαλόγου θα προσφέρει στα ενδιαφερόµενα µέρη µια διαδικασία ειδικά
προσαρµοσµένη στη σύναψη των συµβάσεων που χαρακτηρίζονται δηµόσιες συµβάσεις
κατά την εφαρµογή µιας Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, διατηρώντας παράλληλα τα
θεµελιώδη δικαιώµατα των οικονοµικών φορέων. Συµµερίζεστε την άποψη αυτή; Εάν
όχι, γιατί;
3. Σχετικά µε τις συµβάσεις αυτές, υπάρχουν κατά τη γνώµη σας άλλα σηµεία, εκτός από
εκείνα που συνδέονται µε την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, τα οποία ενδέχεται να
δηµιουργήσουν πρόβληµα όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο για τις δηµόσιες συµβάσεις;
Εάν ναι, ποια και για ποιους λόγους;
2.1.2.

Σύµπραξη καθαρά συµβατικού τύπου: πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται σύµβαση
παραχώρησης

28.

Λίγες είναι οι διατάξεις του παράγωγου δικαίου που συντονίζουν τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τις
συµβάσεις παραχώρησης έργων, υπάρχουν µόνο ορισµένες υποχρεώσεις
δηµοσιότητας που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προηγούµενης προκήρυξης
διαγωνισµού για τους ενδιαφερόµενους φορείς, και µια υποχρέωση σχετικά µε την
ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων32. Ο τρόπος µε τον οποίο
επιλέγεται στη συνέχεια ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα επαφίεται στην ελεύθερη
επιλογή των αναθετόντων οργανισµών, οι οποίοι πρέπει ωστόσο στο πλαίσιο αυτό
να διασφαλίσουν την απόλυτη τήρηση των αρχών και των κανόνων που απορρέουν
από τη Συνθήκη.

29.

Το καθεστώς που εφαρµόζεται κατά τη σύναψη των συµβάσεων παραχώρησης
υπηρεσιών καθορίζεται µόνο αναφορικά προς τις αρχές που απορρέουν από τα
άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης, ιδίως δε τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης
µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αµοιβαίας αναγνώρισης33. Στην απόφασή
του για την υπόθεση Telaustria, το ∆ικαστήριο αναφέρει σχετικά µε το θέµα αυτό
ότι « [η] υποχρέωση διαφάνειας που απόκειται στην αναθέτουσα αρχή συνίσταται στη
διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχοµένων αναδόχων, προσήκοντος βαθµού
δηµοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών στον
ανταγωνισµό καθώς και τον έλεγχο του αµερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών
διαγωνισµού »34.

30.

Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, το καθεστώς που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις
της Συνθήκης είναι δυνατόν να συνοψιστεί στις ακόλουθες υποχρεώσεις:
καθορισµός των κανόνων που εφαρµόζονται για την επιλογή του εταίρου του
ιδιωτικού τοµέα, επαρκής δηµοσιότητα όσον αφορά την πρόθεση σύναψης

32
33

34

Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και άρθρα 56 έως 59 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Παρόλο που η Επιτροπή είχε προτείνει να περιληφθούν οι συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών στην
οδηγία 92/50/ΕΟΚ, το Συµβούλιο αποφάσισε να τις εξαιρέσει από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
αυτή κατά τη νοµοθετική διαδικασία.
Υπόθεση C-324/98. Βλ. επίσης τη διάταξη της 30ής Μαΐου 2002, υπόθεση C-358/00, Deutsche
Bibliothek, Συλ. I-4685. Οι αρχές αυτές εφαρµόζονται επίσης σε άλλες κρατικές πράξεις µε τις οποίες
ανατίθεται µια οικονοµική υπηρεσία σε τρίτο, όπως για παράδειγµα οι συµβάσεις που εξαιρούνται του
πεδίου εφαρµογής των οδηγιών λόγω του ότι το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα όρια εφαρµογής του
παράγωγου δικαίου (διάταξη του ∆ικαστηρίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, υπόθεση C-59/00,
Vestergaard, Συλ. I-9505) ή οι υπηρεσίες που δεν είναι υπηρεσίες προτεραιότητας.
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σύµβασης παραχώρησης και τους κανόνες που διέπουν την επιλογή, ώστε να
υπάρχει έλεγχος της αµεροληψίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
πραγµατικός διαγωνισµός των φορέων οι οποίοι πιθανώς ενδιαφέρονται και/ή είναι
σε θέση να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων, τήρηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης για όλους τους συµµετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, ανάθεση βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που δεν δηµιουργούν
διακρίσεις.
31.

Εποµένως, το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύναψη συµβάσεων
παραχώρησης προκύπτει ουσιαστικά από υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα, οι οποίες
δεν απαιτούν κανένα συντονισµό των νοµοθεσιών των κρατών µελών. Εξάλλου, και
παρά το γεγονός ότι τα κράτη µέλη έχουν την ελευθερία να το πράξουν, πολύ λίγα
είναι εκείνα τα οποία επέλεξαν να θεσπίσουν εθνική νοµοθεσία µε σκοπό να
καθορίσουν γενικούς και λεπτοµερείς κανόνες οι οποίοι να διέπουν τη σύναψη των
συµβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών35. Έτσι, οι κανόνες που εφαρµόζονται
για την επιλογή του αναδόχου (παραχωρησιούχου) από τον αναθέτοντα οργανισµό
είναι τις περισσότερες φορές ανάλογοι µε την περίπτωση.

32.

Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να δηµιουργήσει πρόβληµα στους κοινοτικούς φορείς.
Πράγµατι, η έλλειψη συντονισµού των εθνικών νοµοθεσιών θα µπορούσε να
αποτελέσει εµπόδιο σ’ ένα πραγµατικό κοινοτικό άνοιγµα των διαδικασιών αυτών,
ιδίως όταν οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο. Η ανασφάλεια
δικαίου που συνδέεται µε την έλλειψη σαφών και συντονισµένων κανόνων θα
µπορούσε επιπλέον να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των διαδικασιών αυτών.

33.

Εξάλλου, κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι στόχοι της εσωτερικής αγοράς κινδυνεύουν
να
µην
επιτευχθούν
σε
ορισµένες
περιπτώσεις,
λόγω
έλλειψης
ουσιαστικούανταγωνισµού στην αγορά. Η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει στο
σηµείο αυτό ότι οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις αποσκοπούν όχι µόνο στη
διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών και της ίσης µεταχείρισης των
οικονοµικών φορέων, αλλά επιβάλλουν και τη συµµετοχή ενός ελάχιστου αριθµού
υποψηφίων στις διαδικασίες, είτε πρόκειται για ανοικτές, κλειστές, µε
διαπραγµάτευση ή µε ανταγωνιστικό διάλογο36. Πρέπει να αξιολογηθεί εάν η
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων αυτών επαρκεί ή εάν είναι αναγκαίο να
ληφθούν άλλα µέτρα για να εξασφαλιστεί ένα περισσότερο ανταγωνιστικό
περιβάλλον.

34.

Η Επιτροπή έχει επίσης διαπιστώσει, στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει,
ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να καθοριστεί ευθύς εξαρχής εάν η σύµβαση που
αποτελεί το αντικείµενο της διαδικασίας είναι δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση
παραχώρησης. Πράγµατι, για τις συµβάσεις που χαρακτηρίζονται παραχωρήσεις
κατά τη στιγµή της εκκίνησης της διαδικασίας, η κατανοµή των κινδύνων και των
οφελών µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Μπορεί να συµβεί, µετά τις διαπραγµατεύσεις αυτές, η εν λόγω
σύµβαση στο τέλος να χαρακτηριστεί "δηµόσια σύµβαση"· αυτός ο

35

36

Η Ισπανία (νόµος της 23ης Μαΐου 2003 για τις συµβάσεις παραχώρησης έργων), η Ιταλία (νόµος
Merloni του 1994, όπως τροποποιήθηκε) και η Γαλλία (νόµος Sapin του 1993) διαθέτουν ωστόσο
τέτοιου είδους νοµοθεσία.
Άρθρο 19 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, άρθρο 22 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, άρθρο 27 της οδηγίας
92/50/ΕΟΚ και άρθρο 31 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Βλ. επίσης το άρθρο 44 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
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επαναπροσδιορισµός θέτει συχνά υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα της διαδικασίας
σύναψης που επιλέχτηκε από τον αναθέτοντα οργανισµό. Σύµφωνα µε τις απόψεις
που έχουν εκφράσει τα ενδιαφερόµενα µέρη, η κατάσταση αυτή βαρύνει τις
διαδικασίες αυτές µε µια ανασφάλεια δικαίου, η οποία δυσχεραίνει την ανάπτυξή
τους.
35.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα µπορούσε να εξετάσει την υποβολή νοµοθετικής
πρότασης για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων παραχώρησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η νέα νοµοθετική πράξη θα προστεθεί στα κείµενα
που ήδη υπάρχουν στον τοµέα της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Με τον τρόπο
αυτό, θα καθοριστεί λεπτοµερώς το καθεστώς που θα διέπει τη σύναψη συµβάσεων
παραχώρησης.

36.

Εξάλλου, πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι που θα
δικαιολογούσαν την υπαγωγή της σύναψης των συµβάσεων παραχώρησης σε
διαφορετικό καθεστώς από εκείνο που διέπει τη σύναψη άλλων Σ∆ΙΤ συµβατικού
τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυµίζεται ότι το κριτήριο του δικαιώµατος
εκµετάλλευσης και το παρακολούθηµά του, δηλαδή η µεταβίβαση των αστάθµητων
κινδύνων που είναι συνυφασµένοι µε την εκµετάλλευση, διακρίνουν τις δηµόσιες
συµβάσεις από τις συµβάσεις παραχώρησης. Αν διαπιστωθεί ότι στο πλαίσιο της
σύναψης ορισµένων Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου υπάρχει συχνά αβεβαιότητα
δικαίου, που συνδέεται µε τη δυσχέρεια να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η
κατανοµή των κινδύνων εκµετάλλευσης µεταξύ των εταίρων, η Επιτροπή θα
µπορούσε να µελετήσει το ενδεχόµενο να υπαγάγει σε ενιαίο καθεστώς τη σύναψη
όλων των Σ∆ΙΤ συµβατικού τύπου, είτε χαρακτηρίζονται δηµόσιες συµβάσεις είτε
συµβάσεις παραχώρησης.

4. Έχετε ήδη οργανώσει, συµµετάσχει ή θελήσει να οργανώσετε ή να συµµετάσχετε σε
διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης στην Ένωση; Ποια είναι η εµπειρία που
αποκοµίσατε ;
5. Θεωρείτε ότι το σηµερινό κοινοτικό νοµικό πλαίσιο είναι επαρκώς σαφές για να
εξασφαλίσει τη συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή αλλοδαπών εταιρειών ή οµίλων
στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παραχώρησης; Κατά την άποψή σας,
εξασφαλίζεται συνήθως πραγµατικός ανταγωνισµός στο πλαίσιο αυτό;
6. Πιστεύετε ότι θα ήταν ευκταία η ανάληψη µιας κοινοτικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας για
την οργάνωση της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων παραχώρησης ;
7. Γενικότερα, αν πιστεύετε ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νέα νοµοθετική πράξη,
υπάρχουν, κατά την άποψή σας, αντικειµενικοί λόγοι που να επιβάλλουν να καλύπτει η
πράξη αυτή όλες τις Σ∆ΙΤ συµβατικού τύπου, είτε χαρακτηρίζονται δηµόσιες συµβάσεις
είτε συµβάσεις παραχώρησης, ούτως ώστε να υπαχθούν σε ταυτόσηµο καθεστώς
σύναψης;
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2.2.

Ειδικά ζητήµατα που αφορούν την επιλογή οικονοµικού φορέα στο πλαίσιο µιας
Σ∆ΙΤ ιδιωτικής πρωτοβουλίας

37.

Πρόσφατα αναπτύχθηκαν σε ορισµένα κράτη µέλη κάποιες πρακτικές οι οποίες
τείνουν να παρέχουν στον ιδιωτικό τοµέα τη δυνατότητα να αναλαµβάνει την
πρωτοβουλία για µια Σ∆ΙΤ37. Στα συστήµατα αυτού του είδους, οι οικονοµικοί
φορείς υποβάλλουν λεπτοµερή πρόταση σχεδίου, κατά κανόνα κατασκευής και
διαχείρισης έργων υποδοµής, ενδεχοµένως κατόπιν προσκλήσεως της διοίκησης.

38.

Οι πρακτικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα να διερευνάται σε πρώιµο στάδιο η
βούληση των οικονοµικών φορέων να επενδύσουν σε ορισµένα σχέδια.
Παροτρύνουν επίσης τους εν λόγω φορείς να αναπτύσσουν ή να εφαρµόζουν
ρηξικέλευθες τεχνικές λύσεις, προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του
αναθέτοντος οργανισµού.

39.

Το γεγονός ότι ένα σχέδιο κοινής ωφέλειας εκπηγάζει από την ιδιωτική πρωτοβουλία
δεν µεταβάλλει τη φύση των συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ των αναθετόντων
οργανισµών και των οικονοµικών φορέων. Αν οι συµβάσεις αυτές έχουν ως
αντικείµενο εργασίες που καλύπτονται από το παράγωγο δίκαιο και αν συνάπτονται
εξ επαχθούς αιτίας, πρέπει να χαρακτηρισθούν είτε δηµόσιες συµβάσεις είτε
συµβάσεις παραχώρησης και να τηρήσουν το ανάλογο καθεστώς σύναψης.

40.

Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται
στο πλαίσιο αυτό δεν έχουν ως αποτέλεσµα να στερούν τους ευρωπαϊκούς
οικονοµικούς φορείς από τα δικαιώµατα που τους παρέχει το κοινοτικό δίκαιο περί
δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. Ειδικότερα, η Επιτροπή
θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η πρόσβαση όλων των ευρωπαϊκών
οικονοµικών φορέων στο εν λόγω είδος σχεδίων, ιδίως µέσω της κατάλληλης
δηµοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή σχεδίου. Στη συνέχεια, αν η δηµόσια
αρχή επιθυµεί να υλοποιήσει κάποιο από τα σχέδια που της υποβλήθηκαν, πρέπει να
οργανώσει διαγωνιστική διαδικασία µε τη συµµετοχή όλων των οικονοµικών
φορέων που πιθανώς ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του επιλεγέντος σχεδίου,
παρέχοντας όλες τις εγγυήσεις αµερόληπτης επιλογής.

41.

Για να παραµείνει το σύστηµα ελκυστικό, τα κράτη µέλη επιδίωξαν ορισµένες φορές
να θεσπίσουν κάποια κίνητρα για όσους αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες.
Χρησιµοποιήθηκε η δυνατότητα ανταµοιβής του φορέα που εκπόνησε το σχέδιο, π.χ.
αποζηµιώνοντάς τον για την πρωτοβουλία του εκτός της µεταγενέστερης
διαγωνιστικής διαδικασίας. Μελετήθηκε επίσης η δυνατότητα χορήγησης ορισµένων
πλεονεκτηµάτων στον φορέα που ανέλαβε την πρωτοβουλία κατάρτισης του
σχεδίου, πλεονεκτηµάτων τα οποία θα µπορούσε ο εν λόγω φορέας να επικαλεστεί
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση του
επιλεγέντος σχεδίου. Οι λύσεις αυτές πρέπει να µελετηθούν προσεκτικά, ούτως ώστε
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται στο φορέα που εκπόνησε το
σχέδιο να µην παραβιάζουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων.

37

Σε ορισµένα κράτη µέλη, η ιδιωτική πρωτοβουλία πλαισιώνεται από ειδικές ρυθµίσεις (βλ., στην
Ιταλία, τον νόµο Merloni ter της 18ης Νοεµβρίου 1998 και, στην Ισπανία, τον κανονισµό των
υπηρεσιών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης του 1995 και το νόµο 13/2003 για τις συµβάσεις
παραχώρησης έργων της 23ης Μαΐου 2003). Οι Σ∆ΙΤ ιδιωτικής πρωτοβουλίας αναπτύσσονται επίσης
στην πράξη και σε άλλα κράτη µέλη.
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8. Από όσα γνωρίζετε από την πείρα σας, εξασφαλίζεται η πρόσβαση των αλλοδαπών
οικονοµικών φορέων στις Σ∆ΙΤ ιδιωτικής πρωτοβουλίας; Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα
αρχή απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης πρωτοβουλίας, δίνεται κατά κανόνα στην
πρόσκληση αυτή κατάλληλη δηµοσιότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η ενηµέρωση όλων των
ενδιαφεροµένων φορέων; Οργανώνεται µια πραγµατικά ανταγωνιστική διαδικασία
επιλογής για την υλοποίηση του επιλεγέντος σχεδίου;
9. Ποιος θα ήταν, κατά την άποψή σας, ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης της ανάπτυξης
των Σ∆ΙΤ ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς, συγχρόνως, να θίγεται
η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ίσης
µεταχείρισης;
2.3.

Η φάση µετά την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα

42.

Το παράγωγο δίκαιο που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις
παραχώρησης αφορά κυρίως τη φάση ανάθεσης της σύµβασης. Αντίθετα, η φάση
µετά την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα δεν καλύπτεται κατά κανόνα από
το παράγωγο δίκαιο. Ωστόσο, οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας,
που απορρέουν από τη Συνθήκη, δεν επιτρέπουν γενικά, µετά την επιλογή του
εταίρου του ιδιωτικού τοµέα, καµία παρέµβαση του εταίρου του δηµόσιου τοµέα,
στο µέτρο που µια τέτοια παρέµβαση θα ήταν δυνατόν να διακυβεύσει την ίση
µεταχείριση µεταξύ των οικονοµικών φορέων (προσφερόντων)38.

43.

Ο συχνά περίπλοκος χαρακτήρας των συµβάσεων αυτών, το χρονικό διάστηµα που
µπορεί να µεσολαβήσει ανάµεσα στην επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και
την υπογραφή της σύµβασης, η σχετικά µεγάλη διάρκεια των σχεδίων και, τέλος, η
συχνή προσφυγή σε µηχανισµούς υπεργολαβίας καθιστούν ενίοτε προβληµατική την
εφαρµογή των εν λόγω κανόνων και αρχών. Παρακάτω εξετάζονται δύο ζητήµατα:
το συµβατικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ και η υπεργολαβία.

2.3.1.

Το συµβατικό πλαίσιο του σχεδίου

44.

Οι συµβατικές διατάξεις που διέπουν τη φάση της υλοποίησης της Σ∆ΙΤ ανήκουν
κατ’ αρχάς στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, κατά την κατάρτιση των συµβατικών ρητρών
πρέπει να τηρηθούν και οι σχετικοί κοινοτικοί κανόνες, και ιδίως οι αρχές της ίσης
µεταχείρισης και της διαφάνειας. Αυτό σηµαίνει, ειδικότερα, ότι τα έγγραφα του
διαγωνισµού πρέπει να περιγράφουν µε σαφήνεια τους όρους και τις λεπτοµέρειες
εκτέλεσης των συµβάσεων, ούτως ώστε οι διάφοροι υποψήφιοι να µπορούν να τους
ερµηνεύσουν µε τον ίδιο τρόπο και να τους λάβουν υπόψη τους στην κατάρτιση των
προσφορών τους. Εξάλλου, οι εν λόγω όροι και λεπτοµέρειες εκτέλεσης δεν πρέπει
να επιφέρουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις ή να εµποδίζουν αδικαιολόγητα την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης39.

38

39

Βλ. υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου (Bus Wallons), απόφαση της 25ης Απριλίου 1994, σκέψη
54. Βλ. επίσης την υπόθεση C-243/89, Επιτροπή κατά ∆ανίας (γέφυρα επί του Storebaelt), απόφαση της
22ας Ιουνίου 1992.
Υπόθεση C-19/00, SIAC Constructions, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, σκέψεις 41-45˙ υπόθεση
C-31/87, Gebroeders Beentjes κατά Κάτω Χωρών, απόφαση της 20ής Σεπτεµβρίου 1988, σκέψεις 2937. Βλ. επίσης το άρθρο 26 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 38 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
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45.

Η επιτυχία µιας Σ∆ΙΤ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα του
συµβατικού πλαισίου του σχεδίου, καθώς και από τον όσο το δυνατόν ακριβέστερο
και σαφέστερο καθορισµό των στοιχείων που θα διέπουν την υλοποίησή της. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει καίρια σηµασία η ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανοµή
των κινδύνων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ανάλογα µε την
ικανότητα του καθενός να αναλάβει τους κινδύνους αυτούς. Σηµαντική θεωρείται
επίσης η πρόβλεψη µηχανισµών που να καθιστούν δυνατή την τακτική αξιολόγηση
της απόδοσης του αναδόχου της Σ∆ΙΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχή της διαφάνειας
επιβάλλει να αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισµού τα στοιχεία που επιτρέπουν
την αξιολόγηση και την κατανοµή των κινδύνων, καθώς και την αξιολόγηση της
απόδοσης, ούτως ώστε οι υποψήφιοι να µπορούν να τα λάβουν υπόψη τους κατά την
κατάρτιση των προσφορών τους.

46.

Εξάλλου, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα θα
αναλάβει την εκµετάλλευση ενός έργου ή µιας υπηρεσίας πρέπει να καθορίζεται σε
συνάρτηση µε την ανάγκη εξασφάλισης της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας ενός
σχεδίου. Ειδικότερα, η διάρκεια της εταιρικής σχέσης πρέπει να καθορίζεται κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να µην περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός πέραν του ορίου
που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της απόσβεσης των επενδύσεων και της
εύλογης «ανταµοιβής» των επενδυθέντων κεφαλαίων. Τυχόν υπερβολική διάρκεια
είναι δυνατόν να προσβληθεί είτε µε βάση τις αρχές που διέπουν την εσωτερική
αγορά40 είτε µε βάση τις περί ανταγωνισµού διατάξεις της Συνθήκης41. Οµοίως, η
αρχή της διαφάνειας επιβάλλει να αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισµού τα
στοιχεία που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό της διάρκειας, ούτως ώστε οι
υποψήφιοι να µπορούν να τα λάβουν υπόψη τους κατά την κατάρτιση των
προσφορών τους.

47.

Οι σχέσεις που συνδέουν τους εταίρους στο πλαίσιο µιας Σ∆ΙΤ, εφόσον αφορούν
εργασίες που καλύπτουν µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να µπορούν να
εξελίσσονται για να προσαρµόζονται στις αλλαγές του µακροοικονοµικού ή του
τεχνολογικού περιβάλλοντος, καθώς και στις ανάγκες του γενικού συµφέροντος.
Γενικά, το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων επιτρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι εν λόγω εξελίξεις, εφόσον αυτό γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να
τηρούνται οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Έτσι, τα έγγραφα του
διαγωνισµού, που διαβιβάζονται στους προσφέροντες ή στους υποψηφίους κατά τη
διαδικασία επιλογής, µπορούν να προβλέπουν ρήτρες αυτόµατης αναπροσαρµογής,
όπως ρήτρες τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των τιµών ή να καθορίζουν τις
συνθήκες υπό τις οποίες θα είναι δυνατόν να γίνει αναθεώρηση των τιµών. Μπορούν
επίσης να προβλέπουν ρήτρες αναθεώρησης, στο µέτρο που οι ρήτρες αυτές
καθορίζουν µε ακρίβεια τις περιστάσεις και τους όρους υπό τους οποίους θα είναι
δυνατόν να γίνουν αναπροσαρµογές στη συµβατική σχέση. Ωστόσο, οι ρήτρες αυτές
πρέπει να είναι πάντοτε επαρκώς σαφείς, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
τις ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο κατά τη φάση επιλογής του εταίρου.

48.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διατηρούν το δικαίωµα
να υποκαταστήσουν το διαχειριστή του σχεδίου ή να ορίσουν νέο διαχειριστή, όταν
οι χρηµατοοικονοµικές ροές τις οποίες δηµιουργεί το σχέδιο µειώνονται κάτω από
ένα ορισµένο επίπεδο. Η εφαρµογή των ρητρών αυτών, που ανήκουν στην

40
41

Βλ. την ερµηνευτική ανακοίνωση για τις συµβάσεις παραχώρησης, και ιδίως το σηµείο 3.1.3.
Άρθρα 81, 82 και 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.
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κατηγορία των λεγοµένων ρητρών "step-in", µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την
αλλαγή του προερχόµενου από τον ιδιωτικό τοµέα εταίρου του αναθέτοντος
οργανισµού χωρίς διαδικασία διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
εξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή η συµβατότητα των εν λόγω πράξεων µε το
κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης.
49.

Γενικά, οι τροποποιήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης µιας Σ∆ΙΤ,
όταν δεν προβλέπονται στα συµβατικά έγγραφα, έχουν στις περισσότερες
περιπτώσεις ως αποτέλεσµα να διακυβεύεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των
οικονοµικών φορέων42. Οι τροποποιήσεις αυτού του είδους δεν επιτρέπονται παρά
µόνον όταν καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτου γεγονότος ή όταν
δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας
υγείας43. Εξάλλου, κάθε ουσιώδης τροποποίηση, που αφορά το ίδιο το αντικείµενο
της σύµβασης, πρέπει να εξοµοιώνεται µε τη σύναψη νέας σύµβασης και να
αποτελεί αντικείµενο νέας διαγωνιστικής διαδικασίας44.

50.

Τέλος, δεν πρέπει να λησµονείται ότι το παράγωγο δίκαιο διευκρινίζει τις
εξαιρετικές καταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η απευθείας και άνευ διαγωνισµού
ανάθεση πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών, που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικά
προβλεπόµενο σχέδιο ή στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση45. Οι εξαιρέσεις αυτές
πρέπει να ερµηνεύονται συσταλτικά. Παραδείγµατος χάριν, δεν αφορούν την
επέκταση της διάρκειας µιας ήδη υφιστάµενης σύµβασης παραχώρησης
αυτοκινητοδρόµου, µε σκοπό να καλυφθούν οι δαπάνες των εργασιών που
απαιτούνται για την κατασκευή ενός νέου τµήµατος. Πράγµατι, η πρακτική που
συνίσταται στη συγκέντρωση, στα χέρια ενός και µόνον παραχωρησιούχου,
«κερδοφόρων» και «µη κερδοφόρων» δραστηριοτήτων δεν µπορεί να οδηγήσει σε
µια νέα κατάσταση στα πλαίσια της οποίας ανατίθεται στον υφιστάµενο
παραχωρησιούχο µια νέα δραστηριότητα χωρίς διαγωνισµό.

42

43
44

45

Βλ. υπόθεση C-337/98, Επιτροπή κατά Γαλλίας, απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2000, σκέψεις 44 και
επόµενες. Το κοινοτικό δίκαιο δεν επιτρέπει τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της
φάσης της τελικής διαµόρφωσης του σχεδίου, µετά την οριστική επιλογή του αναδόχου. Οι νέες
διατάξεις που διέπουν τον ανταγωνιστικό διάλογο προβλέπουν σχετικά ότι ο ανάδοχος µπορεί µόνο "να
αποσαφηνίσει ορισµένες πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει δεσµεύσεις που
περιλαµβάνονται σ’ αυτήν, µε την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει ως συνέπεια την τροποποίηση
ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη νόθευση του
ανταγωνισµού ή την εισαγωγή διακρίσεων".
Άρθρο 46 της Συνθήκης.
Υπόθεση C-337/98, Επιτροπή κατά Γαλλίας, απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2000, σκέψεις 44 και
επόµενες. Η ερµηνευτική ανακοίνωση για τις συµβάσεις παραχώρησης διευκρινίζει σχετικά ότι η
ανανέωση µιας υφιστάµενης σύµβασης παραχώρησης πέραν της αρχικώς καθορισθείσας διάρκειάς της
εξοµοιώνεται µε σύναψη νέας σύµβασης παραχώρησης µε τον ίδιο παραχωρησιούχο.
Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της
οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Η νέα οδηγία
2004/18/ΕΚ προβλέπει παρόµοια εξαίρεση για τις συµβάσεις παραχώρησης έργων, βλ. άρθρο 61.
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10. Ποια είναι η εµπειρία σας από τη φάση µετά την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα
στις Σ∆ΙΤ συµβατικού τύπου;
11. Γνωρίζετε περιπτώσεις στις οποίες οι όροι εκτέλεσης – περιλαµβανοµένων των ρητρών
διαχρονικής προσαρµογής – επέφεραν διακρίσεις ή αποτέλεσαν αδικαιολόγητο εµπόδιο
για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης; Αν ναι, µπορείτε
να περιγράψετε το είδος των προβληµάτων που αντιµετωπίσατε;
12. Γνωρίζετε πρακτικές ή µηχανισµούς αξιολόγησης προσφορών που επιφέρουν διακρίσεις;
13. Συµµερίζεστε τη διαπίστωση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία ορισµένοι µηχανισµοί
του είδους "step-in" ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα από άποψη διαφάνειας και
ίσης µεταχείρισης; Γνωρίζετε άλλες "τυποποιηµένες ρήτρες", η εφαρµογή των οποίων
ενδέχεται να δηµιουργεί παρόµοια προβλήµατα;
14. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν σε κοινοτικό επίπεδο ορισµένες
πτυχές του συµβατικού πλαισίου των Σ∆ΙΤ; Αν ναι, ποιες πτυχές πρέπει να αφορά αυτή η
αποσαφήνιση;
2.3.2.

Η ανάθεση ορισµένων εργασιών σε υπεργολάβους

51.

Όπως προκύπτει από την πείρα την οποία διαθέτει η Επιτροπή, η εφαρµογή των
κανόνων περί υπεργολαβίας δηµιουργεί ενίοτε αβεβαιότητες ή ερωτηµατικά στο
πλαίσιο των Σ∆ΙΤ. Ορισµένοι ισχυρίστηκαν, π.χ., ότι οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ
της εταιρείας που εκπόνησε το σχέδιο, η οποία έγινε ανάδοχος της δηµόσιας
σύµβασης ή της σύµβασης παραχώρησης, και των µετόχων της εγείρουν ορισµένα
νοµικά ζητήµατα. Σχετικά µε το θέµα αυτό η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι,
όταν η εταιρεία που εκπόνησε το σχέδιο έχει η ίδια την ιδιότητα του αναθέτοντος
οργανισµού, πρέπει να συνάψει τις δηµόσιες συµβάσεις της ή τις συµβάσεις
παραχώρησής της µε διαδικασία διαγωνισµού, ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω
συµβάσεις συνάπτονται ή όχι µε τους δικούς της µετόχους. Το αντίθετο µπορεί να
συµβαίνει µόνον όταν οι εργασίες τις οποίες αναθέτει µια τέτοια εταιρεία στους
µετόχους της έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο διαδικασίας διαγωνισµού από τον
εταίρο του δηµόσιου τοµέα, πριν από τη σύσταση της εν λόγω εταιρείας46. Αντίθετα,
όταν η εταιρεία που εκπόνησε το σχέδιο δεν έχει την ιδιότητα αναθέτοντος
οργανισµού, είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτους, είτε
αυτοί είναι είτε δεν είναι οι δικοί της µέτοχοι. Κατ' εξαίρεσιν, όταν η εταιρεία που
εκπόνησε το σχέδιο είναι 'παραχωρησιούχος έργων', ισχύουν ορισµένοι κανόνες
δηµοσιότητας για τη σύναψη συµβάσεων έργων που υπερβαίνουν το όριο των 5
εκατοµµυρίων ευρώ, µε εξαίρεση πάντως τις συµβάσεις που συνάπτονται µε τις
επιχειρήσεις που συγκροτούν κοινοπραξία για να εξασφαλίσουν τη σύµβαση
παραχώρησης ή τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους47.

52.

Οι εταίροι του ιδιωτικού τοµέα είναι κατ’ αρχήν ελεύθεροι να αναθέτουν σε
υπεργολάβους µέρος ή και το σύνολο µιας δηµόσιας σύµβασης ή µιας σύµβασης

46

47

Το άρθρο 13 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ προβλέπει παρέκκλιση όταν συµβάσεις υπεργολαβίας που
αφορούν υπηρεσίες ανατίθενται από αναθέτοντα φορέα, που διαχειρίζεται δίκτυα, σε συνδεδεµένη
επιχείρηση. Το άρθρο 23 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ επεκτείνει την εξαίρεση αυτή στις συµβάσεις
υπεργολαβίας που αφορούν προµήθειες ή έργα.
Άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και άρθρα 63 ως 65 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Τα
τελευταία άρθρα αυξάνουν το προαναφερόµενο όριο στα 6.242.000 ευρώ.
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παραχώρησης. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι, στο πλαίσιο της σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων, µπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους να προσδιορίσουν στην
προσφορά τους το ποσοστό της σύµβασης, το οποίο προτίθενται να αναθέσουν
υπεργολαβικά σε τρίτους48. Για τις συµβάσεις παραχώρησης έργων η αξία των
οποίων υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ, ο αναθέτων οργανισµός µπορεί,
εξάλλου, να επιβάλει στον παραχωρησιούχο την υποχρέωση να αναθέσει σε τρίτους
συµβάσεις που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% της συνολικής αξίας των έργων
που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης49.
15. Στο πλαίσιο των Σ∆ΙΤ, γνωρίζετε αν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα στον τοµέα της
υπεργολαβίας; Ποια;
16. Οι Σ∆ΙΤ συµβατικού τύπου, που συνεπάγονται την ανάθεση ενός συνόλου καθηκόντων
σε έναν και µόνο εταίρο του ιδιωτικού τοµέα, δικαιολογούν, κατά την άποψή σας, την
πρόβλεψη λεπτοµερέστερων κανόνων και/ή ενός ευρύτερου πεδίου εφαρµογής όσον
αφορά το φαινόµενο της υπεργολαβίας;
17. Γενικότερα, θεωρείτε ότι πρέπει να αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο µια πρόσθετη
πρωτοβουλία προκειµένου να αποσαφηνιστούν ή να αναπροσαρµοστούν οι κανόνες
σχετικά µε την υπεργολαβία;
3.

Η Σ∆ΙΤ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

53.

Κατά την έννοια της παρούσας Πράσινης Βίβλου, οι Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου
συνεπάγονται τη δηµιουργία ενός φορέα ο οποίος ελέγχεται από κοινού από τον
εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα50. Αποστολή του
κοινού φορέα είναι να µεριµνά για την εκτέλεση ενός έργου ή την παροχή µιας
υπηρεσίας προς όφελος του κοινού. Στα κράτη µέλη, οι δηµόσιες αρχές
προσφεύγουν ενίοτε σε δοµές αυτού του είδους, ιδίως για τη διαχείριση δηµόσιων
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (π.χ., για τις υπηρεσίες ύδρευσης ή τις υπηρεσίες
αποκοµιδής απορριµµάτων).

54.

Η άµεση συνεργασία του εταίρου του δηµόσιου τοµέα µε τον εταίρο του ιδιωτικού
τοµέα στα πλαίσια ενός φορέα που έχει νοµική προσωπικότητα επιτρέπει στον
εταίρο του δηµόσιου τοµέα να διατηρήσει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ελέγχου των
εργασιών, το οποίο µπορεί να προσαρµόζει κατά διαστήµατα ανάλογα µε τις
περιστάσεις, µέσω της παρουσίας του στη µετοχική οµάδα και τα διοικητικά όργανα
του κοινού φορέα. ∆ίνει επίσης τη δυνατότητα στον εν λόγω εταίρο να αναπτύξει τη
δική του εµπειρία όσον αφορά την εκµετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας,
υποστηριζόµενος συγχρόνως από έναν εταίρο του ιδιωτικού τοµέα.

55.

Η σύσταση µιας Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου µπορεί να γίνει είτε µε τη δηµιουργία
ενός φορέα που ελέγχεται από κοινού από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα (3.1.)
είτε µε την απόκτηση του ελέγχου µιας υπάρχουσας δηµόσιας επιχείρησης από τον
ιδιωτικό τοµέα (3.2).

48

49
50

Άρθρο 17 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, άρθρο 20 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, άρθρο 25 της οδηγίας
92/50/ΕΟΚ, άρθρο 27 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Βλ. επίσης το άρθρο 25 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το
άρθρο 37 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Άρθρο 3, παράγραφος 2 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ. Βλ. επίσης το άρθρο 60 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Στα κράτη µέλη χρησιµοποιούνται, στο πλαίσιο αυτό, διάφορες ορολογίες και σχήµατα (π.χ., το
Kooperationsmodell, η "PPP associatif", οι "joints ventures").
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56.

Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται αποκλειστικά και µόνο στα ζητήµατα που
αφορούν το δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης και τα
οποία προσιδιάζουν στις Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου. Για µια γενικότερη εξέταση
των συνεπειών του δικαίου αυτού κατά τη σύσταση και την υλοποίηση των εν λόγω
Σ∆ΙΤ, ο αναγνώστης πρέπει να ανατρέξει στα προηγούµενα κεφάλαια.

3.1.

Σύσταση σύµπραξης που συνεπάγεται τη δηµιουργία φορέα ad hoc, ο οποίος
ελέγχεται από κοινού από τον δηµόσιο τοµέα και τον ιδιωτικό τοµέα51

57.

Η πράξη που συνίσταται στη δηµιουργία ενός φορέα µικτού κεφαλαίου δεν
καλύπτεται αφ’ εαυτής από το δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων
παραχώρησης. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων και των
αρχών που απορρέουν από το εν λόγω δίκαιο (γενικές αρχές της Συνθήκης ή, σε
ορισµένες περιπτώσεις, διατάξεις των οδηγιών), όταν µια τέτοια πράξη συνοδεύεται
από την ανάθεση καθηκόντων µέσω πράξης, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί
δηµόσια σύµβαση ή και σύµβαση παραχώρησης52.

58.

Εποµένως, η επιλογή ενός εταίρου του ιδιωτικού τοµέα ο οποίος θα κληθεί να
εκτελέσει τέτοια καθήκοντα στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός µικτού φορέα δεν
µπορεί να βασιστεί αποκλειστικά και µόνο στα κεφάλαια που εισφέρει ή στην πείρα
του, αλλά πρέπει επιπλέον να λαµβάνει υπόψη και τα χαρακτηριστικά της
προσφοράς του – η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη - σε σχέση µε τα
συγκεκριµένα προς εκτέλεση καθήκοντα. Πράγµατι, αν δεν υπάρχουν σαφή και
αντικειµενικά κριτήρια που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επιλέξει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής
θα µπορούσε να συνιστά παραβίαση του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και
συµβάσεων παραχώρησης.

59.

Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη που συνίσταται στη δηµιουργία ενός τέτοιου φορέα δεν
δηµιουργεί κατά κανόνα προβλήµατα από την άποψη του εφαρµοστέου κοινοτικού
δικαίου όταν αποτελεί τρόπο εκτέλεσης του καθήκοντος που ανατέθηκε σε εταίρο
του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο µιας σύµβασης. Ωστόσο, οι όροι σύστασης του
φορέα πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένοι όταν διενεργείται ο διαγωνισµός για τα
καθήκοντα, τα οποία πρόκειται να ανατεθούν στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα53.

60.

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε ορισµένα κράτη η εθνική νοµοθεσία
επιτρέπει στους µικτούς φορείς, στους οποίους η συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα

51

52

53

Πρόκειται, εν προκειµένω, για τη δηµιουργία φορέων ex novo στο πλαίσιο µιας ειδικής νοµικής
κατασκευής. Αντίθετα, δεν πρόκειται να εξεταστεί ειδικά η περίπτωση των προϋπαρχόντων µικτών
φορέων που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων ή συµβάσεων
παραχώρησης, διότι η περίπτωση αυτή δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα ζητήµατα από την άποψη του
εφαρµοστέου κοινοτικού δικαίου. Πράγµατι, ο δηµόσιος χαρακτήρας ενός φορέα που συµµετέχει σε
διαγωνιστική διαδικασία δεν συνεπάγεται καµία παρέκκλιση από τους κανόνες που πρέπει να
εφαρµόζονται στο πλαίσιο της σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης ή µιας σύµβασης παραχώρησης.
Μόνο η περίπτωση κατά την οποία ο εν λόγω φορέας πληροί τα χαρακτηριστικά ενός φορέα "in
house", κατά την έννοια της νοµολογίας Teckal του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να µην εφαρµόσει τους συνήθεις κανόνες.
Υπενθυµίζεται ότι οι αρχές του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης
εφαρµόζονται και όταν η ανάθεση ενός έργου γίνεται µε µονοµερή πράξη (π.χ., µε νοµοθετική ή
κανονιστική πράξη).
Εξάλλου, οι όροι αυτοί δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις ούτε να αποτελούν αδικαιολόγητο εµπόδιο
για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης, ούτε να συνιστούν περιορισµούς
δυσανάλογους προς τον επιδιωκόµενο στόχο.
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συνίσταται στη συµµετοχή του αναθέτοντος οργανισµού, να συµµετέχουν σε
διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης παραχώρησης, ενώ οι εν
λόγω φορείς τελούν ακόµη υπό σύσταση. Στην υποθετική αυτή περίπτωση, ο φορέας
θα συσταθεί οριστικά µόνο µετά την ανάθεση της σύµβασης σ’ αυτόν. Σε άλλα
κράτη µέλη αναπτύχθηκε µια πρακτική, η οποία τείνει να συγχέει τη φάση της
σύστασης του φορέα µε τη φάση της ανάθεσης των καθηκόντων. Στην περίπτωση
αυτή, αντικείµενο της διαδικασίας την οποία προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή είναι
η δηµιουργία ενός µικτού φορέα στον οποίο ανατίθενται κάποια καθήκοντα.
61.

Οι µέθοδοι αυτές δε φαίνεται να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις από την άποψη
των εφαρµοστέων διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων
παραχώρησης54. Στην πρώτη περίπτωση, ο πραγµατικός ανταγωνισµός κινδυνεύει να
νοθευθεί από την προνοµιακή θέση στην οποία περιέρχεται η υπό σύσταση εταιρεία
και, κατά συνέπεια, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα που συµµετέχει σ' αυτήν. Στη
δεύτερη περίπτωση, η ειδική διαδικασία επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα
δηµιουργεί επίσης πολλά προβλήµατα. Ορισµένες δυσχέρειες σχετίζονται µε την
υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να καθορίζουν, µε επαρκώς σαφή και ακριβή
τρόπο, το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης ή της σύµβασης παραχώρησης στο
πλαίσιο αυτό. Η Επιτροπή διαπίστωσε συχνά ότι τα καθήκοντα που ανατίθενται στον
εταιρικό φορέα δεν καθορίζονται µε σαφήνεια και ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις,
εκφεύγουν ακόµη και από κάθε συµβατικό πλαίσιο. Αυτό όχι µόνο δηµιουργεί
προβλήµατα από την άποψη των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης,
αλλά εγκυµονεί επίσης τον κίνδυνο να βλάψει τους στόχους γενικού συµφέροντος
τους οποίους επιδιώκει η δηµόσια αρχή. Μπορεί επίσης να διαπιστωθεί ότι η
διάρκεια ζωής του φορέα που δηµιουργείται δε συµπίπτει συνήθως µε τη διάρκεια
της συναπτόµενης δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης παραχώρησης, γεγονός που
φαίνεται να οδηγεί στην ανανέωση του έργου που ανατίθεται στον εν λόγω φορέα,
χωρίς να λαµβάνει χώρα πραγµατική διαδικασία διαγωνισµού κατά την ανανέωση
αυτή. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι, µερικές φορές, να ανατίθενται στην
πράξη καθήκοντα για αόριστη διάρκεια.

62.

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η από κοινού δηµιουργία τέτοιων φορέων
δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µε τήρηση της αρχής της απαγόρευσης των
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, γενικά, και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων
ειδικότερα55. Έτσι, π.χ., οι δηµόσιες αρχές δεν πρέπει κανονικά να συνδυάζουν τη
θέση τους ως µετόχου ενός τέτοιου φορέα µε υπερβολικά προνόµια που δεν
απορρέουν από την κανονική εφαρµογή του εταιρικού δικαίου56.

54

55

56

Κατά το σχεδιασµό ή την οργάνωση τέτοιων πράξεων, η δοκιµή που συνίσταται στην εφαρµογή των
τυποποιηµένων εντύπων – τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για µια σωστά
συγκροτηµένη διαγωνιστική διαδικασία επιτρέπει εξάλλου να κατανοηθεί το πόσο δύσκολο µπορεί να
είναι να βρεθεί µια κατάλληλη "φόρµουλα" δηµοσιότητας για την ανάθεση των καθηκόντων που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων ή συµβάσεων παραχώρησης.
Η συµµετοχή σε νέα επιχείρηση µε στόχο τη δηµιουργία σταθερών οικονοµικών δεσµών υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 56 σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Βλ. το παράρτηµα I της
οδηγίας 88/361/ΕΟΚ, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του πρώην άρθρου 67, το οποίο απαριθµεί τα διάφορα
είδη πράξεων που πρέπει να θεωρούνται ως κινήσεις κεφαλαίων.
Βλ. αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της 4ης Ιουνίου 2002, υπόθεση C-367/98, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας,
Συλλογή I-4731· υπόθεση C-483/99, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή I-4781˙ και αποφάσεις της 13ης
Μαΐου 2003, υπόθεση C-463/00, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλογή Ι-4581· υπόθεση C-98/01, Επιτροπή
κατά Ηνωµένου Βασιλείου, Συλλογή Ι-4641. Για τις αιτιολογίες που είναι δυνατόν να προβληθούν στο
πλαίσιο αυτό, βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της 4ης Ιουνίου 2002, υπόθεση C-503/99, Επιτροπή κατά
Βελγίου, Συλλογή I-4809.
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63.

Η Επιτροπή επιθυµεί επίσης να υπενθυµίσει ότι η συµµετοχή του αναθέτοντος
οργανισµού στο µικτό φορέα, ο οποίος γίνεται από κοινού ανάδοχος της σύµβασης,
µετά τη διαδικασία επιλογής δεν δικαιολογεί τη µη εφαρµογή του δικαίου περί
δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης κατά την επιλογή του εταίρου
του ιδιωτικού τοµέα. Πράγµατι, η εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης δεν εξαρτάται από το δηµόσιο, ιδιωτικό ή
µικτό χαρακτήρα του αντισυµβαλλοµένου του αναθέτοντος οργανισµού. Όπως
αποφάνθηκε το ∆ικαστήριο στην υπόθεση Teckal, το δίκαιο αυτό εφαρµόζεται όταν
ένας αναθέτων οργανισµός αποφασίζει να αναθέσει την εκτέλεση ενός καθήκοντος
σε τρίτον, δηλαδή σε πρόσωπο το οποίο νοµικώς διακρίνεται από τον οργανισµό
αυτόν. ∆ιαφορετική περίπτωση συντρέχει µόνον εάν, συγχρόνως, ο αναθέτων
οργανισµός ασκεί επί του εν λόγω προσώπου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί
επί των δικών του υπηρεσιών και αν το πρόσωπο αυτό πραγµατοποιεί το ουσιώδες
τµήµα της δραστηριότητάς του µε τον ή τους οργανισµούς που το ελέγχουν57. Μόνον
οι φορείς που πληρούν σωρευτικά τις δύο αυτές προϋποθέσεις µπορούν να
εξοµοιωθούν µε φορείς 'in house' σε σχέση µε τον αναθέτοντα οργανισµό και να
αναλάβουν την εκτέλεση καθηκόντων χωρίς διαδικασία διαγωνισµού58.

64.

Τέλος πρέπει να υποµνησθεί ότι εάν ο µικτός φορέας έχει την ιδιότητα αναθέτοντος
οργανισµού, η ιδιότητα αυτή του επιβάλλει επίσης το σεβασµό του δικαίου περί
δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης, όταν αναθέτει στον εταίρο του
ιδιωτικού τοµέα την εκτέλεση καθηκόντων, τα οποία δεν είχαν αποτελέσει
αντικείµενο διαγωνισµού από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη σύσταση του µικτού
φορέα. Πράγµατι, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα δεν είναι δυνατόν να
εκµεταλλεύεται την προνοµιούχο θέση του µέσα στον µικτό φορέα για να
αναλαµβάνει την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων χωρίς να προηγηθεί
διαγωνισµός.

3.2.

Απόκτηση του ελέγχου ενός δηµόσιου φορέα από έναν ιδιωτικό φορέα

65.

Η σύσταση µιας Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου µπορεί επίσης να γίνει µε την
τροποποίηση της µετοχικής σύνθεσης ενός δηµόσιου φορέα. Σχετικά µε το θέµα
αυτό πρέπει κατ' αρχάς να υπογραµµιστεί ότι η µετάβαση µιας επιχείρησης του
δηµόσιου τοµέα στον ιδιωτικό τοµέα αποτελεί επιλογή οικονοµικής πολιτικής η
οποία, ως τέτοια, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών59.

66.

∆εν πρέπει ακόµη να λησµονείται ότι το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων
δεν εφαρµόζεται καταρχήν στις πράξεις που αποτελούν απλές εισφορές κεφαλαίων
από έναν κεφαλαιούχο σε µια επιχείρηση, είτε αυτή ανήκει στον δηµόσιο είτε στον
ιδιωτικό τοµέα. Οι πράξεις αυτές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της
Συνθήκης των σχετικών µε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων60, πράγµα που
σηµαίνει ειδικότερα ότι τα εθνικά µέτρα που τις διέπουν δεν πρέπει να αποτελούν
εµπόδια για τις επενδύσεις που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη61.

57
58

59
60
61

Υπόθεση C-107/98, Teckal, απόφαση της 18ης Νοεµβρίου 1999, σκέψη 50.
Υποβλήθηκαν στο ∆ικαστήριο τρία προδικαστικά ερωτήµατα (υποθέσεις C-26/03, C-231/03 και C458/03) µε στόχο την περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας των κριτηρίων που επιτρέπουν να
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σχέσης τύπου 'in house.'
Αυτό απορρέει από την αρχή της ουδετερότητας της Συνθήκης έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας,
αρχής η οποία κατοχυρώνεται µε το άρθρο 295 της Συνθήκης.
Άρθρο 56 και επόµενα της συνθήκης ΕΚ.
Βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ορισµένες νοµικές πλευρές που αφορούν τις
ενδοκοινοτικές επενδύσεις, ΕΕΕΚ αριθ. C 220 της 19ης Ιουλίου 1997, σ. 15.
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67.

Αντίθετα οι διατάξεις που αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης, κατά την έννοια
του άρθρου 43 της Συνθήκης, πρέπει να εφαρµόζονται όταν µια δηµόσια αρχή
αποφασίζει, µέσω πράξεως κεφαλαιακής συναλλαγής, να εκχωρήσει σε τρίτον
συµµετοχή που του επιτρέπει να ασκεί µια ορισµένη επιρροή επί δηµοσίου φορέα, ο
οποίος εκτελεί καθήκοντα που υπάγονται κανονικά στην ευθύνη του κράτους62.

68.

Ειδικότερα, όταν οι δηµόσιες αρχές παρέχουν σε οικονοµικό φορέα µια κάποια
επιρροή σε µια επιχείρηση, στο πλαίσιο µιας πράξης εκχώρησης κεφαλαίου, και
όταν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα να ανατίθενται στον εν λόγω οικονοµικό
φορέα καθήκοντα που εµπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρµογής του δικαίου περί
δηµοσίων συµβάσεων, καθήκοντα τα οποία ασκούνταν προηγουµένως, άµεσα ή
έµµεσα, από τις δηµόσιες αρχές, οι διατάξεις σχετικά µε την ελευθερία
εγκατάστασης επιβάλλουν την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε υποψήφιος έχει ισότιµη
πρόσβαση στην άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες ασκούνταν
προηγουµένως κατ΄ αποκλειστικότητα από τις δηµόσιες αρχές.

69.

Εξάλλου, η πρακτική συνιστά την εξασφάλιση ότι µια τέτοια πράξη κεφαλαιακής
συναλλαγής δεν υποκρύπτει στην πραγµατικότητα την ανάθεση σε εταίρο του
ιδιωτικού τοµέα συµβάσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν ως δηµόσιες
συµβάσεις ή και συµβάσεις παραχώρησης. Αυτό συµβαίνει ειδικότερα όταν, πριν
από την πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής, ανατίθενται απευθείας και χωρίς
διαγωνισµό στον εν λόγω φορέα συγκεκριµένα καθήκοντα προκειµένου να καταστεί
ελκυστική η πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής.

18. Ποια είναι η πείρα σας από Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου; Ειδικότερα, η πείρα σας σας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και
συµβάσεων παραχώρησης τηρείται στην περίπτωση των Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου;
Αν όχι, γιατί;
19. Πιστεύετε ότι πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία σε κοινοτικό επίπεδο για να
αποσαφηνιστούν ή να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις των αναθετόντων οργανισµών ως
προς τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να πραγµατοποιείταιδιαγωνισµός µεταξύ των
οικονοµικών φορέων, οι οποίοι ενδεχοµένως ενδιαφέρονται για σχέδιο θεσµοθετηµένου
τύπου; Αν ναι, για ποια ειδικότερα θέµατα και µε ποια µορφή; Αν όχι, γιατί;
Γενικά, και ανεξάρτητα από τα ζητήµατα που θίγονται στο παρόν έγγραφο:
20. Ποια είναι τα µέτρα ή οι πρακτικές που, κατά την άποψή σας, εµποδίζουν τη σύσταση
Σ∆ΙΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
21. Γνωρίζετε άλλες µορφές Σ∆ΙΤ που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες εκτός της Ένωσης;
Γνωρίζετε παραδείγµατα 'ορθών πρακτικών' που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτό και
από τις οποίες θα µπορούσε να εµπνευσθεί η Ένωση; Αν ναι, ποιες;
22. Γενικότερα, δεδοµένων των σηµαντικών επενδύσεων που απαιτούνται σε ορισµένα
Κράτη Μέλη για την επίτευξη κοινωνικής και σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης,
πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµη µία συλλογική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα
ζητήµατα αυτά που θα διεξάγονταν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µεταξύ των
ενδιαφεροµένων και η οποία θα επέτρεπε την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών;
Πιστεύετε ότι θα έπρεπε η Επιτροπή να δηµιουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο;
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Βλ., προς την κατεύθυνση αυτή, την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 13ης Απριλίου 2000, υπόθεση C251/98, Baars, Συλλογή I-2787.
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4.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

70.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να της υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους για τα θέµατα που θίγονται στην παρούσα Πράσινη Βίβλο. Οι απαντήσεις,
παρατηρήσεις και προτάσεις µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικώς στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Commission européenne
Consultation "Livre vert sur les PPP et le droit communautaire des marchés publics
et des concessions"
C 100 2/005
B-1049 Bruxelles
ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ακόλουθη διεύθυνση:
MARKT-D1-PPP@cec.eu.int
Τα σχόλια πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουλίου 2004 το
αργότερο. Προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, οι εισηγήσεις που αποστέλλονται
ηλεκτρονικά, καθώς και τα στοιχεία των αποστολέων, θα τεθούν στον ιστοχώρο
http://europa.eu.int/comm/internal_market, εφόσον οι αποστολείς δεν εκφράζουν
ρητά την αντίθεσή τους στη δηµοσίευση αυτή.

71.

Με βάση, µεταξύ άλλων, τις εισηγήσεις που θα ληφθούν, η Επιτροπή θα εξαγάγει
συµπεράσµατα και, ενδεχοµένως, θα αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για το
θέµα αυτό.
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