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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

εκπροσωπούμενης από την κυρία Μαρία ΠΑΤΑΚΙΑ, Νομικό Σύμβουλο της Νομικής

Υπηρεσίας της Επιτροπής και τον κ. Ο&ιη]αη ΚΙΙΚΟΥΕΟ, Μέλος της Νομικής της

Υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον κ. Αηΐοηϊο ΑΚΕδυ, Μέλος της Νομικής

Υπηρεσίας της Επιτροπής, κτίριο ΒΕΟΗ 11, Λουξεμβούργο,

στην υπόθεση €-213/07

που έχει ως αντικείμενο αίτημα προδικαστικής αποφάσεως το οποίο υπέβαλε το Συμβούλιο

της Επικρατείας σύμφωνα με το άρθρο 234 ΕΚ στα πλαίσια της δίκης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε

κατά

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ και ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει την τιμή να υποβάλει στο Δικαστήριο τις

ακόλουθες γραπτές παρατηρήσεις



Ι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑ

1. Στην παρούσα υπόθεση, το Συμβούλιο Επικρατείας έθεσε στο Δικαστήριο

προδικαστικά ερωτήματα τα οποία αφορούν στην ερμηνεία κοινοτικού δικαίου, στα

πλαίσια της εκδίκασης αιτήσεως ακυρώσεως πιστοποιητικού του Εθνικού Συμβουλίου

Ραδιοτηλεόρασης (στο εξής ΕΣΡ) εκδοθέντος στα πλαίσια προκήρυξης δημοσίου

διαγωνισμού από την "ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ" για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή

χωματουργικών και τεχνικών έργων για την υποδομή της νέας διπλής σιδηροδρομικής

γραμμής υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου-Κιάτου".

2. Το ως άνω πιστοποιητικό του ΕΣΡ, του οποίου το κύρος προσβάλλεται στην κύρια δίκη,

εξεδόθη σύμφωνα με το νόμο 3021/2002 και ειδικότερα τις διατάξεις του των άρθρων 4

και 5 οι οποίες προσβλέπουν την ανάθεση στο ΕΣΡ της αρμοδιότητας ελέγχου της

τηρήσεως των ορισμών των άρθρων 2 και 3 του ίδιου νόμου.

3. Ο ως άνω νόμος εξεδόθη για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων της συνταγματικής

διάταξης του άρθρου 14, παρ. 9§4 (η οποία προσετέθη με το ψήφισμα της 6ης Απριλίου

2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων) σχετικά με τη συνδρομή

συμβίβαστων ιδιοτήτων μεταξύ προσώπων ενεργούντων στον τομέα μέσων

ενημέρωσης αφενός και στον τομέα ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων,

προμηθευών ή υπηρεσιών αφετέρου.

4. Δεδομένου ότι δια την επίλυση της ως άνω διαφοράς προαπαιτείται ερμηνεία των

οικείων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας υπέβαλε στο

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα εξής προδικαστικά ερωτήματα :

7. «Η απαρίθμηση των λόγων αποκλεισμού εργοληπτών δημοσίων έργων, οι οποίοι
περιέχονται στην διάταξη του άρθρου 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 1993 «περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων
δημοσίων έργων» (ΕΕΙ199) είναι περιοριστική ή όχι;»

2. «Υπό την εκδοχή ότι η απαρίθμηση αυτή δεν είναι περιοριστική, διάταξη, η οποία, για
λόγους προστασίας της διαφάνειας στις οικονομικές λειτουργίες του κράτους, ορίζει ότι η
ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους
επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του
εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει
έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση
έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών, εξυπηρετεί σκοπούς συμβατούς με τις
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου · η δε πλήρης αυτή απαγόρευση της αναθέσεως



δημοσίων συμβάσεων στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είναι συμβατή με την κοινοτική
αρχή της αναλογικότητας;» και

3. «Υπό την εκδοχή ότι, κατά την έννοια του άρθρου 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, οι λόγοι
αποκλεισμού εργοληπτών, που περιέχονται σε αυτήν, απαριθμούνται κατά τρόπο
περιοριστικό, ή ότι η κρίσιμη εθνική διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εξυπηρετούσα
σκοπούς συμβατούς με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, ή, τέλος, ότι η
θεσπιζόμενη με αυτήν απαγόρευση δεν είναι συμβατή με την κοινοτική αρχή της
αναλογικότητας, η ως άνω οδηγία, απαγορεύοντας την θέσπιση ως λόγου αποκλεισμού
εργολήπτου από την διαδικασία αναθέσεως δημοσίων έργων, την περίπτωση, κατά την
οποία αυτός ο ίδιος, ή στελέχη του (όπως είναι ο ιδιοκτήτης της οικείας επιχείρησης, ή ο
βασικός μέτοχος της, ή εταίρος της, ή διευθυντικό της στέλεχος), ή παρένθετα των εν λόγω
στελεχών του πρόσωπα δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μέσων επιχείρησης, οι οποίες
μπορούν να ασκούν αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία αναθέσεως δημοσίων έργων, μέσω
της γενικότερης επιρροής, την οποία διαθέτουν, έχει παραβιάσει τις γενικές αρχές της
προστασίαςτου ανταγωνισμού, της διαφάνειας καθώς και την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2
της Συνθήκης περί της Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που θεσπίζει την αρχή της
επικουρικότητας;»

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΙΚΑΙΟ

Άρθρο 5 παράγραφος 2 Συνθήκης ΕΚ

Στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα
δρα σύμφωνα με την αρχή επικουρικότητας, μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι
της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη
μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της
προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 28 Συνθήκης ΕΚ

Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών, καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου

αποτελέσματος, απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 39 Συνθήκης ΕΚ

1. Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Κοινότητας.
2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε

διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον
αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.

3. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας
τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των

εργαζομένων περιλαμβάνει το δικαίωμα τους:



α) να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας·
β) να διακινούνται ελεύθερα για το σκοπό αυτό εντός της επικρατείας των
κρατών μελών·
γ) να διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη με το σκοπό να ασκούν εκεί ορισμένη
εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
διέπουν την απασχόληση των εργαζομένων υπηκόων αυτού του κράτους μέλους·
δ) να παραμένουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και μετά την άσκηση σ'
αυτό ορισμένης εργασίας, κατά τους όρους που θα αποτελέσουν αντικείμενο
κανονισμών εφαρμογής που θα εκδώσει η Επιτροπή.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί
απασχολήσεως στη δημόσια διοίκηση

Άρθρο 43 Συνθήκης ΕΚ

Στο πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι περιορισμοί της ελευθερίας εγκαταστάσεως
των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους
απαγορεύονται. Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται επίσης στους περιορισμούς για την
ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών από τους υπηκόους
ενός κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια άλλου κράτους

μέλους.
Η ελευθερία εγκαταστάσεως περιλαμβάνει την ανάληψη και την άσκηση μη
μισθωτών δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύσταση και τη διαχείριση επιχειρήσεων,
και ιδίως εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 48 παράγραφος 2, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεως για τους
δικούς της υπηκόους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου της παρούσας
συνθήκης που αναφέρονται στην κυκλοφορία κεφαλαίων.

Άρθρο 49 Συνθτίκης ΕΚ

Στο πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους
των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος της Κοινότητας άλλο από

εκείνο του αποδεκτού της παροχής.
Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, δύναται με ειδική πλειοψηφία να επεκτείνει
το ευεργέτημα των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και σε υπηκόους τρίτου
κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της

Κοινότητας.

Άρθρο 56 Συνθήκης ΕΚ

1. Στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, απαγορεύεται οποιοσδήποτε
περιορισμός των κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών

μελών και τρίτων χωρών.
2. Στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, απαγορεύονται όλοι οι

περιορισμοί στις πληρωμές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και
τρίτων χωρών.



Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 "περί συντονισμού των

διαδικασιών για την σύναψη συνμβάσεων δημοσίων έργων (ΕΕΙ 199)"

Άρθρο 1

«Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: α) οι συμβάσεις δημοσίων έργων είναι
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ, αφενός, ενός εργολήπτη
και, αφετέρου, μιας αναθέτουσας αρχής, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο β), και οι
οποίες έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε τόσο την εκτέλεση όσο και μελέτη
έργων που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα II ή
ενός έργου, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο γ), είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με
οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς αναφερόμενες
από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες-β) ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις που
συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ως οργανισμός δημοσίου
δικαίου νοείται κάθε οργανισμός: - που δημιουργήθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει
ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα και -
που έχει νομική προσωπικότητα και - του οποίου, είτε η δραστηριότητα
χρηματοδοτείται κατά πλειοψηφία από το κράτος τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε η διαχείριση υπόκειται σε
έλεγχο από το κράτος ή τους οργανισμούς αυτούς, είτε άνω του ημίσεος του αριθμού
των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ορίζεται από το κράτος, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Οι κατάλογοι των οργανισμών και των κατηγοριών των οργανισμών δημοσίου δικαίου
που πληρούν στα κριτήρια που απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος
στοιχείου περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Οι κατάλογοι αυτοί είναι όσο το δυνατόν
πληρέστεροι, μπορούν δε να αναθεωρηθούν με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο
35. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν κατά διαστήματα στην Επιτροπή
τις μεταβολές που επήλθαν στους προαναφερθέντες καταλόγους τους...»

Άρθρο 24

«Κάθε εργολήπτης μπορεί να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όταν: α)
βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες -β) έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτωχεύσεως, εκκαθαρίσεως, αναγκαστικής
διαχειρίσεως, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία η οποία
προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες- γ) έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά
την επαγγελματική του διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου- δ)
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με;
οποιοδήποτε μέσο μπορούν να διαθέσουν οι αναθέτουσες αρχές- ε) δεν έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τη νομοθεσία της
χώρας της αναθέτουσας αρχής- στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις
σχετικές με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής- ζ) είναι ένοχος



σημαντικής ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.
Όταν ή αναθέτουσα αρχή ζητά από τον εργολήπτη να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), ε) και στ), δέχεται ως επαρκή
απόδειξη: για τα στοιχεία α), β) ή γ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισότιμο έγγραφο εκδοθέν από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας προελεύσεως από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι
απαιτήσεις αυτές, - για τα στοιχεία ε) και στ), πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους. Αν η ενδιαφερόμενη χώρα δεν εκδίδει τα ανωτέρω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή, στο
κράτος μέλος, όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, από υπεύθυνο δήλωση
που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας προελεύσεως. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές και τους οργανισμούς που
είναι αρμόδιοι για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων και ενημερώνουν αμέσως
σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή».

Β. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των
μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα
μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της
διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση.
Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής
ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του
ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης
μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του
βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι
του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων
ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου
καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς,
οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις
κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής
σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των
καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων».

Νόμος 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που

δραστηριοποιούνται ή συαμετέγουν σε επιγειρήσεκ μέσων ενημέρωσης κ.λ.π., »

(ΦΕΚ143 Α)



5. Οι οικείες διατάξεις του ως άνω νόμου παρατίθενται στις σελ. 7 έως 16 του

προδικαστικού ερωτήματος του Συμβουλίου της Επικρατίας . Επιθυμούμε εντούτοις να

επισημάνουμε τα κρίσιμα για την παρούσα υπόθεση στοιχεία του

6. Αρχικά, ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα υπερβαίνει ή ισούται

με 250.000 ευρώ (άρθρο 1 παρ.3). Ενώ ο νόμος δεν αφορά παρά τα μέσα ενημέρωσης,

τα οποία και υπάγονται στην ελληνική δικαιοδοσία, απευθύνεται σε όλες τις

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. Ως βασικός

μέτοχος αναγνωρίζεται το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο δύναται με οιονδήποτε

τρόπο να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα των

θιγόμενων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε κάθε μέτοχο που είναι κύριος τουλάχιστον

του 5% του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης (άρθρο 1 παρ.4 Βα). Αφορά

επιπλέον τα «οικονομικά εξαρτημένα πρόσωπα» καθώς επίσης και τα «παρένθετα

πρόσωπα», ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οικονομικά εξαρτημένα ή

ενεργούν βάσει γενικής ή ειδικής συμφωνίας για λογαριασμό ή κατά τις υποδείξεις ενός

άλλου προσώπου (άρθρο 1 παρ.6 και 7).

7. Πέραν της απαγορεύσεως της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που απευθύνεται στις

επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης (ωσαύτως και στους εταίρους, τους βασικούς

μετόχους και τα μέλη της διοικήσεως), απαγορεύεται επίσης η σύναψη δημοσίων

συμβάσεων με επιχειρήσεις των οποίων εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων της

διοικήσεως είναι επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης ή εταίροι, βασικοί μέτοχοι ή

μέλη οργάνων της διοικήσεως επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 2

παρ.1). Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει ακόμα τους συζύγους, όλους τους συγγενείς

σε ευθεία γραμμή και τους συγγενείς σε πλάγια γραμμή μέχρι και τετάρτου βαθμού,

καθώς επίσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μεταξύ άλλων, είναι οικονομικά

εξαρτώμενο ή μπορεί να επηρεαστεί τρόπον τινά κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με

τη λειτουργία μιας επιχείρησης μέσων μαζικής ενημέρωσης ή το οποίο συμμετέχει σε

δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 2 παρ.2). Είναι ασυμβίβαστο για όλα τα πρόσωπα που

καταλαμβάνονται από την απαγόρευση να κατέχουν συγχρόνως ανάλογες θέσεις σε

επιχειρήσεις και των δύο τομέων (άρθρο 3 παρ.1 και 2). Όλες οι επιχειρήσεις μέσων

μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τα πρόσωπα που αφορούν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες,

τα οποία δραστηριοποιούνται σ' αυτές τις επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένοι να

υπογράψουν επίσημη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη
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χρονική στιγμή της υποβολής αίτησης άδειας ασκήσεως λειτουργίας, καθώς επίσης και

σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της επιχείρησης εάν αυτή συνεπάγεται την

κτήση της ιδιότητας από τον αποκτώντα του βασικού μετόχου υπό την έννοια που

περιγράφεται στο νόμο αυτό (άρθρο 3 παρ.2 και 3).

8. Ο έλεγχος για την ύπαρξη των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων πραγματοποιείται πριν από την

ανάθεση του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση προ της υπογραφής της σχετικής

σύμβασης (άρθρο 4 παρ.1).

9. Αυστηρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται στις επιχειρήσεις μέσων

μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να φτάνουν μέχρι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

Όλες αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται αφ' ης στιγμής το ΕΣΡ κρίνει, επί τη βάσει

αιτιολογημένης απόφασης, ότι μία επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης ασκεί ή

επιδιώκει να ασκήσει κατ' άμεσο ή έμμεσο τρόπο παράνομη επιρροή για την ανάθεση

μιας δημοσίας σύμβασης (άρθρο 5 παρ.1). Οι κυρώσεις φθάνουν μέχρι αναγκαστικής

εκποιήσεως των μετοχών των αφορούμενων προσώπων.

III. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Α. ΕίΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

10. Η Επιτροπή επιθυμεί κατ'αρχήν να επισημάνει ότι έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις της

σχετικά με τα θέματα που θέτουν τα προδικαστικά ερωτήματα στα πλαίσια της

διαδικασίας παραβιάσεως 2005/2253 σχετικά με το νόμο 3120/2002, καθώς και των

διαδικασιών παραβιάσεως 2004/5083 σχετικά με το νόμο 3310/2005 και 2006/2294

σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ. Υ.Α.) 2414/2005.

Β. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

11. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δ.Ε.Κ., οι οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων

καθορίζουν με σαφή, περιοριστικό και δεσμευτικό τρόπο τους λόγους αποκλεισμού από

τις διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα σχετικά

αποδεικτικά μέσα (βλέπε επ'αυτού την πάγια νομολογία του Δ.Ε.Κ. π.χ. στις αποφάσεις



της 10/2/82, 76/81, ΤκιηδροΐΌυΙε, σκέψη 9, της 26/4/94 €-272/91, Ι,οίίοιη&ΐϊοα, σκέψη

35, της 17/11/93 0-71/92, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 10, της 3/5/94 0-328/92,

Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 12, της 18/12/97 €-5/97, Βαΐΐαδΐ και την πρόσφατη της

9/2/06 στις συνεκδικαζόμενης υποθέσεις €-226&228/04, €&5θΐηα, σκέψη 22).

12. Ιδίως με την πλέον πρόσφατη συναφή απόφαση του (της 9.2.2006, στις

συνεκδικαζόμενες υποθέσεις €-226 & 228/04, €&3θϊηα), το Δ.Ε.Κ. κατέστησε σαφές το

περί της αποκλειστικής απαριθμήσεως των λόγων αποκλεισμού, όσον αφορά το άρθρο

29 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ (δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών), το οποίο είναι

αντιστοίχου περιεχομένου με το άρθρο 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ (δημόσιες συμβάσεις

έργων), η ερμηνεία του οποίου αποτελεί και το περιεχόμενο του πρώτου ερωτήματος

του ΣτΕ.

13. Συγκεκριμένα το Δ.Ε.Κ. στην εν λόγω απόφαση του έκανε δεκτό ότι «τα μοναδικά όρια

της ευχέρειας των κρατών μελών καθορίζονται από την υπό κρίση διάταξη, υπό την

έννοια ότι αυτά δεν μπορούν να προβλέψουν άλλους λόγους αποκλεισμού πέραν αυτών

που διαλαμβάνονται στη διάταξη. Αυτή η ευχέρεια των κρατών μελών οριοθετείται

επίσης από τις γενικές αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχειρίσεως (βλ., ιδίως,

αποφάσεις της 12ης Δεκεμβρίου 2002, €-470/99, ΙΜνεΓδαΙε-Βαιι κ.λ.π., Συλλογή 2002,

σ. 1-11617, σκέψεις 91 και 92, και της 16ης Οκτωβρίου 2003, €-421/01, ΤκιιιηΓεΙΙηεΓ,

Συλλογή 2003, σ. 1-11941, σκέψη 29).» (σκέψη 22).

14. Οι κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων καθορίζουν τους λόγους - καθώς και

τα αποδεικτικά μέσα - για τους οποίους είναι δυνατόν να αποκλεισθούν οι

συμμετέχοντες σ' ένα δημόσιο διαγωνισμό εξαιτίας της προσωπικής τους καταστάσεως.

Κύρια επιδίωξη των παραπάνω διατάξεων των κοινοτικών οδηγιών είναι να αποφευχθεί

η αυθαίρετη απόρριψη εργοληπτών, προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, η οποία

μπορεί να κρύβει πρόθεση δυσμενούς μεταχείρισης για ορισμένους από αυτούς. Οι

λόγοι αυτοί ελέγχονται δε ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς από τις οδηγίες,

καθώς και από τίς γενικές αρχές που τις διέπουν - αρχή της ίσης μεταχείρισης των

διαγωνιζομένων, αρχή της ανάπτυξης ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού, την

αρχή της διαφάνειας και την αρχή της αναλογικότητας. (€-21/03 και €-34/03,

Ρ&βπκοιη, απόφ. της 3.05.05, συλλ. σ. 1-01559).
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15. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι η ανωτέρω ανάλυση δεν αφορά μόνο

στο άρθρο 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, αλλά σε όλα τα σχετικά άρθρα των

προϊσχυσάντων και των νυν ισχυουσών οδηγιών (βλ. σχετικά αρθ.20 της οδηγίας 93/36

για τις δημόσιες προμήθειες, αρθ.24 της οδηγίας 93/37 σχετικά με τα δημόσια έργα,

αρθ. 29 της οδηγίας 92/50 σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρθ.31 της οδηγίας

93/38 σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών

και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και επίσης αρθρ.45 της οδηγίας 2004/18 και αρθρ.54

της οδηγίας 2004/17).

16. Κατά συνέπεια, η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που θέτει το εθνικό δικαστήριο θα

πρέπει να είναι θετική, ότι δηλαδή η απαρίθμηση των εν τω άρθρω 24 της οδηγίας

93/37/ΕΟΚ λόγων αποκλεισμού είναι περιοριστική.

Γ. ΕΠΙ τον ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

17. Δεδομένου ότι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, παρέλκει η απάντηση στο

δεύτερο ερώτημα.

18. Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να κάνει επικουρικά, τις κατωτέρω

παρατηρήσεις : Κατ' αρχήν αναφερόμαστε στα στοιχεία τα αφορώντα στο δευτερογενές

δίκαιο που εμπεριέχονται και στην απόφαση του ΣτΕ στις σελ. 82-83 περί

αναλογικότητας βασιζόμενης στην νομολογία επί των δημοσίων συμβάσεων. Πράγματι

από την αναφερόμενη νομολογία προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν

πληρούται η προϋπόθεση του αναλογικού χαρακτήρα των μέτρων που προβλέπει μια

τέτοια διάταξη και τούτο, για τους λόγους που αναπτύσσονται κατωτέρω σχετικά με την

παραβίαση των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από την Συνθήκη.

19. Τέλος, πέραν των προαναφερομένων στην απάντηση όσον αφορά την περιοριστική

αρίθμηση των λόγων αποκλεισμού στις κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων,

μία διάταξη, όπως την ορίζει το δεύτερο ερώτημα, θεσπίζει σε κάθε περίπτωση μέτρα

που εμποδίζουν ή καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της πλειονότητας των

θεμελιωδών ελευθεριών, των αναγνωριζομένων υπό της Συνθήκης ΕΚ. Ειδικότερα:
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Περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων

20. Το Δ.Ε.Κ. έχει επανειλημμένως αποφανθεί ότι η ελεύθερη διακίνηση των

εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών είναι μία θεμελιώδης αρχή της Συνθήκης, η

οποία βρίσκει την έκφραση της στην απαγόρευση, την προβλεπομένη στο άρθρο 28,

των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στα

μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος.

21. Η απαγόρευση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς

(αρθ. 28) αφορά κάθε εμπορικού χαρακτήρα κανονιστική ρύθμιση των κρατών μελών,

δυνάμενη να δημιουργήσει εμπόδια αμέσως ή εμμέσως, πραγματικώς ή δυνητικώς στο

ενδοκοινοτικό εμπόριο (σχετ. η απόφαση της 2/12/04 €-41/02, Επιτροπή κατά Κάτω

Χωρών, σκέψη 39, συλλ. Ι-Ρ1375.

22. Όμως, μία εθνική διάταξη, όπως αυτή που περιγράφεται στο δεύτερο ερώτημα, απαιτεί

από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός άλλου κράτους μέλους, το οποίο θα

επιθυμούσε να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό δημοσίων προμηθειών, αγαθών και

εμπορευμάτων στην Ελλάδα να εξασφαλίσει μεταξύ άλλων ότι: ουδείς ιδιοκτήτης,

εταίρος, βασικός μέτοχος ή διευθυντικό στέλεχος και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

που διατηρεί οικονομικούς, προσωπικούς ή συγγενικούς δεσμούς κατά το μάλλον ή

ήττον στενούς με τα ίδια πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των συγγενών

εξ ευθείας γραμμής απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και

των οικονομικά εξηρτημένων φυσικών και νομικών προσώπων) δεν διαθέτει συμμετοχή

τουλάχιστον ενός ελαχίστου ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας μέσων

μαζικής ενημερώσεως εγκατεστημένης στην Ελλάδα.

23. Οι εθνικές διατάξεις δύνανται να περιορίσουν την ελεύθερη διακίνηση των

εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών, εμποδίζοντας τα πρόσωπα τα εμπίπτοντα σε

μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων να συμμετάσχουν σε δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών, αγαθών και εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Τοιουτοτρόπως, ένας

προμηθευτής εμπορευμάτων εγκατεστημένος σ' ένα άλλο κράτος μέλος και που κατέχει

έστω και ένα ελάχιστο ποσοστό του κεφαλαίου μιας εταιρείας μέσων μαζικής

ενημερώσεως (είτε έχοντας οποιοδήποτε άλλο δεσμό με τα πρόσωπα που αναφέρονται

από την εν λόγω διάταξη) εγκατεστημένης στην Ελλάδα αποκλείεται από κάθε δημόσια

σύμβαση προμηθειών αυτών των αγαθών στην Ελλάδα.
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Περιορισμοί στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη διακίνηση των

κεφαλαίων.

24. Το Δ.Ε.Κ. έχει αποφανθεί ότι το άρθρο 43 της Συνθήκης επιβάλλει την κατάργηση

περιορισμών της ελευθερίας εγκαταστάσεως και ότι πρέπει να θεωρούνται ως τοιούτοι

περιορισμοί όλα τα μέτρα που απαγορεύουν, παρακωλύουν ή καθιστούν λιγότερο την

άσκηση μιας τέτοιας ελευθερίας (απόφ. της 15/01/02 0-439/99, Επιτροπή κατά Ιταλίας,

σκέψη 22 Συλλ.σ. Ι-305,της 5/11/02, €-208/00, ϋΐ>εΓ8εειΐη§, σκέψη 77, Συλλ. σ. I-

9919, της 5/10/04, €-442/02, €αΐχ&Βαπ1ί ΡΓαηοε, σκέψη 11, Συλλ.σ. 1-8961).

25. Παρομοίως, το Δ.Ε.Κ. απεφάνθη ότι το πρώην άρθρο 73 Β (του οποίου οι σχετικές

διατάξεις επαναλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 56 της Συνθήκης ΕΚ) της Συνθήκης

απαγορεύει κατά γενικό τρόπο τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ

κρατών μελών και ότι αυτή η απαγόρευση πηγαίνει πέραν της απλής απάλειψης μιας

άνισης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στις χρηματιστηριακές αγορές λόγω της

εθνικότητος τους. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται σε

κάθε νομοθετική ρύθμιση η οποία, ακόμη κι αν δεν δημιουργεί άνιση μεταχείριση, είναι

δυνατόν να εμποδίσει την απόκτηση μετοχών στις εν λόγω εταιρείες και να

αποθαρρύνει τους επενδυτές άλλων κρατών μελών να κάνουν τις επενδύσεις τους σε

αυτές τις επιχειρήσεις. Το Δ.Ε.Κ. επεσήμανε ότι η άμεση επένδυση με την μορφή

συμμετοχής σε μία επιχείρηση μέσω της κατοχής μετοχών καθώς και μέσω της

απόκτησης τίτλων στην κεφαλαιαγορά συνιστούν κίνηση κεφαλαίων (απόφαση της

4/6/02, €-483/99 Επιτροπή κατά Γαλλίας, σκέψη 37) Συλλ. σ. 1-4781. Σύμφωνα με το

Δικαστήριο μία τέτοια ρύθμιση βαίνει ενάντια στο πρώην άρθρο 73 Β, αφής στιγμής

είναι ικανή να καταστήσει την ελευθερία κινήσεως των κεφαλαίων κενή περιεχομένου

(βλέπε σχετικά τις αποφάσεις της 14.12.1995, δαηζ άε Εεπι, €-163/94, €-165/94 και €-

250/94, σκέψη 25 Συλλ.σ. 1-4821, και της 1 6 1999 Κοηΐε, €-302/97, Συλλ. σ. 1-3099).

26. Λόγω όμως μιας τέτοιας εθνικής διάταξης, όπως αυτή που αναφέρεται στο δεύτερο

ερώτημα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., το

οποίο θα επιθυμούσε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσει μια

οικονομική δραστηριότητα και που θα επιθυμούσε να αξιοποιήσει την προσφορά

αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων

συμβάσεων, θα έπρεπε ιδίως να εξασφαλίσει και να ελέγξει σε κάθε περίπτωση μεταξύ

άλλων τα ακόλουθα: ότι ουδείς ιδιοκτήτης, εταίρος, βασικός μέτοχος ή διευθυντικό
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στέλεχος της εγκαταστάσεως του στην Ελλάδα και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

που διατηρεί οικονομικούς, προσωπικούς ή συγγενικούς δεσμούς κατά το μάλλον ή

ήττον στενούς με τα ίδια πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των συγγενών

εξ ευθείας γραμμής απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και

των οικονομικά εξηρτημένων φυσικών και νομικών προσώπων)δεν διαθέτει συμμετοχή,

έστω και ελαχίστου ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας μέσων μαζικής

ενημερώσεως εγκατεστημένης στην Ελλάδα.

27. Αυτή η απαίτηση έχει σαν αποτέλεσμα να παρακωλύει ή να καθιστά λιγότερο

ελκυστική την άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και την ελεύθερη κίνηση των

κεφαλαίων. Πράγματι, αφ' ης στιγμής έστω και ένα μικρό ποσοστό μετοχών αρκεί για

να εμπέσει ο μέτοχος στις εν λόγω ασυμβίβαστες ιδιότητες, τα φυσικά και νομικά

πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη - ιδίως οι συμμετοχικές

εταιρείες και οι εταιρείες επένδυσης κεφαλαίων, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα - αποθαρρύνονται από το να αποκτήσουν μετοχές ελληνικών εταιρειών

μαζικής ενημερώσεως, καθόσον μία τέτοια κατοχή μετοχών θα τα απέκλειε από την

δυνατότητα να αποκτήσουν μετοχές σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική επιχείρηση, εφόσον

αυτή δεν θα ήταν διατεθειμένη να μην συμμετάσχει εφεξής σε οιονδήποτε διαγωνισμό

δημοσίων συμβάσεων που θα διοργάνωνε οιαδήποτε αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων

φορέας στην Ελλάδα.

28. Κατά τον αυτόν τρόπο, οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επιθυμούσε να

εγκατασταθεί στην Ελλάδα και ν' αξιοποιήσει την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

στο πλαίσιο συμμετοχής του σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων με το να

εξαγοράσει μία ελληνική εταιρεία, θα έπρεπε προηγουμένως να διαπιστώσει ότι τα

φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε αυτή ή τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε

αυτή δεν υπάγονται σε μία εκ των κατηγοριών των φυσικών ή νομικών προσώπων που

εμπίπτουν στις επίδικες εθνικές διατάξεις. Μία τέτοιου είδους εξακρίβωση όμως

ξεπερνάει κατά πολύ το τι πράγματι είναι αναμενόμενο και εφικτό εκ μέρους ενός

πιθανού αγοραστού. Πράγματι, και μόνον εκ της θέσεως του ως πιθανού αγοραστού, ο

τελευταίος δεν είναι δυνατό να διαθέτει το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών για το

σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι δυνατόν να καταλαμβάνονται

από τις διατάξεις της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας. Το γεγονός και μόνο ότι ο

υποψήφιος αυτός αγοραστής είναι ο ίδιος ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο

σ' ένα άλλο κράτος μέλος, μεγεθύνει έτι περαιτέρω τον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτής
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της εκ των προτέρων εξακρίβωσης, η οποία απαιτεί μία βαθεία γνώση της ιδιαιτέρας

νομικής καταστάσεως της εν λόγω ελληνικής εταιρείας.

Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην ελεύθερη διακίνηση των

εργαζομένων

29. Το Δ.Ε.Κ. έχει κρίνει επίσης ότι το άρθρο 49 της Συνθήκης επιβάλλει την κατάργηση

των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών και ότι πρέπει να θεωρούνται

ως τοιούτοι περιορισμοί όλα τα μέτρα που απαγορεύουν, παρακωλύουν ή καθιστούν

λιγότερο ελκυστική την άσκηση αυτής της ελευθερίας (βλέπε ιδίως την

προαναφερθείσα απόφαση Ο- 439/99, Επιτροπή κατά Ιταλίας).

30. Ως εκ τούτου, μία εθνική διάταξη, όπως η αναφερόμενη στο δεύτερο ερώτημα, είναι

δυνατό να εμποδίσει, να αποθαρρύ νει ή να καταστήσει λιγότερο ελκυστική την

ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε άλλα

κράτη μέλη και επιθυμούν να δημιουργήσουν ενός είδους εταιρική συνεργασία με

ελληνικές εταιρείες εν όψει διαγωνισμών για την κατακύρωση δημοσίων συμβάσεων.

Το εξαιρετικά ευρύ πεδίο των ασυμβιβάστων δημιουργεί πράγματι μία κατάσταση

αβεβαιότητος για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δεν δύνανται να καθορίσουν

ευκρινώς ποίες εκ των ελληνικών επιχειρήσεων εμπίπτουν στο πεδίο των ασυμβιβάστων

είτε την στιγμή της δημιουργίας της εταιρικής συνεργασίας είτε την στιγμή της

υπογραφής της σύμβασης. Τα εμπόδια αυτά είναι ακόμη πιο σοβαρά, εφόσον οι

επιχειρήσεις των κρατών μελών, που επιθυμούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στις

αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών, επιλέγουν συχνά να προτείνουν αυτές τις

υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας προσφοράς που κάνει μια εταιρεία που είναι εγκατεστημένη

στο κράτος μέλος της εν λόγω αναθέτουσας αρχής (βλέπε ιδίως «ΚεροΓί οη Λε

ί\ιηοίΐοηίη§ οί ρνώΐΐο ρΓοοιίΓειηεηΐ ηιαΓκεΐδ ϊη ΐΐιε ΕΌ : βεηείϊΐδ ίϊοηι Λε αρρίΐοαίΐοη οί

Ευ άπ-εοίίνεδ αηά οίια11εη§ε5 ΓΟΓ Ιΐιε ίιιΐιίΓε - 03/02/2004», σελ. 8)

31. Το πεδίο εφαρμογής των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, το οποίο επεκτείνεται σε ένα

ευρύτατο κύκλο προσώπων, δημιουργεί επίσης μία κατάσταση ελλείψεως ασφαλείας

δικαίου τέτοια, ώστε η ελεύθερη διακίνηση των παρεχόντων τις υπηρεσίες και των

εργαζομένων - και των οικογενειών τους - δύναται να παρακωλυθεί, να αποθαρρυνθεί ή

να καταστεί λιγότερο ελκυστική. Στην πράξη, η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας έχει

σαν αποτέλεσμα να πρέπει οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι και τα
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διευθυντικά στελέχη των εταιρειών άλλων κρατών μελών, που ενδιαφέρονται για

κάποια δημόσια σύμβαση στην Ελλάδα, να βεβαιωθούν ότι όλα τα φυσικά και νομικά

πρόσωπα που θα μπορούσαν να εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που

προβλέπουν οι επίδικες εθνικές διατάξεις δεν εμπίπτουν όντως σε αυτές, καθώς και ότι

δεν θα δεχτούν ή -σε περίπτωση που έχουν ήδη δεχθεί- θα αρνηθούν να υπεισέλθουν για

ένα χρονικό διάστημα σε αυτές τις κατηγορίες, προκειμένου αυτές οι ενδιαφερόμενες

εταιρείες να μπορέσουν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία για την σύναψη

δημοσίας συμβάσεως (και να μπορέσουν να υπογράψουν και να εκτελέσουν την εν

λόγω σύμβαση). Κατά το μέρος που πλήττουν ενδεχομένως συζύγους και συγγενείς, οι

οποίοι αποτρέπονται από το να εργαστούν σε ή με ελληνικές εταιρείες, οι κρίσιμες

ρυθμίσεις αντίκεινται επίσης στο σεβασμό του οικογενειακού βίου, που αποτελεί

έκφραση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων, όπως αυτή επιβάλλεται από το

άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς επίσης και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών,

στην οποία αναφέρεται το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ (βλ. απόφ. της 11/07/02, Ο

60/00, Μ&ΓΥ Ο&ιρεηίει-, σκέψεις 40-42, Συλλ. σ. 1-6279).

Εξέταση ιαας πιθανή€ αιτιολογήσεως

32. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών δεν

δύνανται να είναι σύμφωνοι με την Συνθήκη, παρά μόνο εάν αιτιολογούνται από κάποια

εκ των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στην ίδια την Συνθήκη ΕΚ, ιδίως στα άρθρα

30, 46 και 56 ή αναφέρονται μεταξύ των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος

που έχει αναγνωρίσει το Δ.Ε.Κ., με την επιφύλαξη ασφαλώς ότι οι εξαιρέσεις αυτές στις

θεμελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης πρέπει να ερμηνεύονται στενά (απόφ. της

9/03/00, €-355/98, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 28, Συλλ. σ. 1-1221 και της

19/01/99, 0-348/96, Οαΐία, σκέψεις 21 και 23, Συλλ. σ. 1-11).

33. Ως εκ τούτου, τα εθνικά μέτρα που παρακωλύουν την άσκηση των θεμελιωδών

ελευθεριών των προστατευομένων υπό της Συνθήκης, και που θα μπορούσαν να

υπεισέλθουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες εξαιρέσεων, δεν θα μπορούσαν να

αιτιολογηθούν παρά μόνο εάν πληρούσαν τις κάτωθι προϋποθέσεις: να μην

εφαρμόζονται διακριτικά, να είναι απαραίτητα και πρόσφορα για την επίτευξη του

στόχου που αντιστοιχεί στο επιδιωκόμενο δημόσιο συμφέρον και να μην είναι

δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του σκοπού αυτού

(σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, απόφαση της 31/3/93, Ο
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19/92, Κταιίδ, σκέψη 32, Συλλ. σ. 1-1663, της 9/9/03, 0-285/01, ΒιιΛ&ικΙ, σκέψη 95 επ.,

Συλλ. σ. 1-8219, της 30/9/03, 0-224/01, ΚδΜεΓ, σκέψη 77, σχετικά με την ελεύθερη

παροχή υπηρεσιών, Συλλ. σ. 1-10239, της 20/02/01, €-205/99, Αη&ΐΐι·, σκέψεις 21 και

25, Συλλ. σ. 1-1271 της 15/1/02, €-439/99, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψεις 22 ως 23,

Συλλ. σ.ι-305, της 13/7/04, €-262/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, σκέψεις 22 επ., Συλλ. σ.

1-6569 της 17/10/02,€-79/01, ΡανΓοΙΙ Οαία δεΓνΐοεδ, σκέψη 28, Συλλ. σ.Ι-8923, της

25/10/01, €-49/98, Ρΐη&Ι&Γΐε, σκέψεις 28 και 29, σχετικά με την ελευθερία κίνησης

κεφαλαίων Συλλ. Σ.Ι.-7831, της 4/6/02, €-367/98, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας,

σκέψεις 45, 46 και 49 επ, Συλλ. σ. 1-4731, της 13/05/03, €-463/00, Επιτροπή κατά

Ισπανίας, σκέψη 68, Συλλ. σ.Ι-4581 σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης, της 9/3/99

€-212/97, €εηίΓθ5, σκέψη 34 Συλλ. σ. 1-1459 και της 13/11/03 €-153/02, Νεπ, σκέψη

41 επ. Συλλ. σ.Ι-13555).

34. Το τιθέμενο υπό του εθνικού δικαστηρίου ερώτημα, επιχειρεί να δικαιολογήσει την

επίμαχη διάταξη επί τη βάσει των λόγων προστασίας της διαφάνειας στις οικονομικές

λειτουργίες του κράτους. Το εν λόγω επιχείρημα δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Όντως, η

υπό κρίση διάταξη αφορά άμεσα την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και τη

συμμετοχή τόσο ελληνικών όσο και αλλοδαπών επιχειρήσεων στις διαδικασίες

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επομένως, ακόμη κι αν η προστασία της διαφάνειας

στις οικονομικές λειτουργίες του κράτους αποτελεί θεμιτό σκοπό, προκειμένου να

δικαιολογηθούν περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που εγγυάται η

Συνθήκη ΕΚ, οι εν λόγω περιορισμοί, που άπτονται ευθέως των διαδικασιών

κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διέπονται κατ1 αρχήν από το παράγωγο

κοινοτικό δίκαιο και όχι από την εθνική νομοθεσία, πρέπει να τηρούν την αρχή της

αναλογικότητας (βλ. €-153/02, Υαΐεηΐϊηα Νεπ, σκέψη 46).

35. Σε αυτό το σημείο, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι κι αν ακόμη ο

γενικός στόχος της καταπολέμησης της διαφθοράς, ο οποίος υπονοείται πίσω από το

τιθέμενο ερώτημα και την ικανοποίηση του οποίου θα αποσκοπούσε μια διάταξη, όπως

αυτή που αποτελεί το αντικείμενο του δευτέρου ερωτήματος, στοιχειοθετεί ένα στόχο

δημοσίου συμφέροντος δυναμένου να αιτιολογήσει κάποιους περιορισμούς στην

άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών, η προτεινομένη διάταξη αμφισβητείται ως προς

τα αποτελέσματα της (όπως περιεγράφησαν ανωτέρω), τόσο όσον αφορά την

καταλληλότητα, όσο και την αναλογικότητα τους.
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36. Πράγματι, το ευρύτατο πεδίο εφαρμογής των ασυμβιβάστων αποκλείει εκ προοιμίου

έναν ολόκληρο οικονομικό τομέα από την συμμετοχή στις διαδικασίες για την σύναψη

δημοσίων συμβάσεων και δυσχεραίνει ή κάνει λιγότερο ελκυστική την άσκηση της

πλειοψηφίας των θεμελιωδών ελευθεριών για τους λόγους που ανεπτύχθησαν ανωτέρω.

Εν είδει παραδείγματος, η εν λόγω διάταξη είναι τοιαύτης φύσεως, που η απλή κατοχή

οιουδήποτε, έστω και ελαχιστότατου ποσοστού ή μιας μειοψηφίας του κεφαλαίου μιας

εταιρείας μέσων μαζικής ενημερώσεως, ή, ένας απλός συγγενικός δεσμός, θεωρείται ότι

στοιχειοθετεί επαρκή βάση για την άσκηση δεσπόζουσας και καθοριστικής επιρροής επί

της γραμμής του θα ακολουθήσει η εν λόγω εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης.

37. Κατά την γνώμη της Επιτροπής όμως, ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων τείνει

μάλλον να αποδείξει ότι μια δεσπόζουσα και καθοριστική επιρροή δεν μπορεί να

ασκηθεί στα όργανα διοικήσεως μιας επιχειρήσεως παρά μόνο όταν η πλειοψηφία του

κεφαλαίου κατέχεται από τον βασικό μέτοχο ή από μετόχους οι οποίοι κατέχουν από

κοινού την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εν λόγω επιχειρήσεως και της οποίας το

αντίστοιχο κεφάλαιο κατέχεται το ίδιο κατά πλειοψηφία από το ίδιο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο. Επιπλέον, αυτή η διαπίστωση δε λαμβάνει υπ' όψη τις μεθόδους που

υιοθετούνται από ορισμένες εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να

εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της γραμμής που θα ακολουθήσουν (π.χ. θέσπιση

ομάδων συντακτών κατεχόντων ένα κατάλληλο ποσοστό μετοχών προκειμένου να

αποφευχθεί ο πλειοψηφικός έλεγχος από έναν ή περισσοτέρους εν συνεργία εταίρους).

38. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι από τη στιγμή που

διακυβεύεται η άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη

Συνθήκη ΕΚ, ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας για μέτρα που

ενδέχεται να εμποδίζουν, να περιορίζουν ή να καθιστούν λιγότερη ελκυστική αυτήν την

άσκηση γίνεται στα πλαίσια της κοινοτικής και όχι της εθνικής έννομης τάξης.

Συναφώς, η προστασία ενός εθνικού γενικού συμφέροντος δεν επαρκεί για να

δικαιολογήσει αυτομάτως μερική ή ολική απόκλιση της υπηρεσίας αυτής από τις

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κοινοτικό δίκαιο (τόσο πρωτογενές όσο και

παράγωγο). Τούτο προκύπτει δε και ευθέως από την ίδια τη Συνθήκη ΕΚ (βλ. άρθρο

86). Σύμφωνα με την νομολογία του Δ.Ε.Κ., η ύπαρξη και η προστασία δημόσιας

υπηρεσίας ικανής να δικαιολογήσει τον περιορισμό της άσκησης των θεμελιωδών

ελευθεριών, αποτελούν ζητήματα που εξετάζονται από πλευράς κοινοτικού και όχι

εθνικού δικαίου.
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39. Περαιτέρω, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δ. Ε. Κ, οι απόλυτες απαγορεύσεις, όπως

αυτές που προβλέπει η εν λόγω εθνική διάταξη, προσκρούουν άμεσα στην αρχή της

αναλογικότητας, αφής στιγμής υπάρχουν και άλλα μέσα που επιτρέπουν την επίτευξη

του ιδίου σκοπού, παρακωλύοντας λιγότερο την άσκηση των συγκεκριμένων

θεμελιωδών ελευθεριών (απόφαση της 6/11/03,0-243/01, Οαηιβεΐϋ, σκέψη 74,Συλλ.

σ.Ι-13031, της 4/6/02, €-367/98, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, σκέψη 50, Συλλ. σ. I-

4731, της 22/1/02, 0-390/99, Οαηαΐ δ&ίοΐΐϊΐε, σκέψη 35 Συλλ. σ. 1-607, και της 20/2/01,

και 0-205/99, Απαΐΐτ, σκέψη 35 Συλλ. σ. 1-1271). Στην προκειμένη περίπτωση, η

προστασία της διαφάνειας στις οικονομικές λειτουργίες του κράτους, μπορεί να

επιτευχθεί αποτελεσματικά με μέσα που παρακωλύουν λιγότερο την άσκηση των

θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως με την θέσπιση και την εφαρμογή ενός συστήματος

αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, στις περιπτώσεις εκείνες που

κάποιες ενέργειες φέρουν ως αποτέλεσμα την διαστρέβλωση των συνθηκών

ανταγωνισμού που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων

και από τις εθνικές διατάξεις τις μεταφέρουσες τις σχετικές οδηγίες στην εθνική έννομη

τάξη (βλέπε ιδίως απόφαση της 21/9/89, Ο -68/88, Επιτροπή κατά Ελλάδος, σκέψη 24,

Συλλ. σ. 2965). Εξάλλου, η ενίσχυση του εθνικού νομοθετικού πλέγματος, του αφορά

ειδικώς τον αγώνα κατά της διαφθοράς, ιδίως με την έναρξη αποτελεσματικών ποινικών

διαδικασιών και εισαγγελικών διώξεων, συνιστά τον τρόπο τον οποίο υιοθέτησαν σε

γενικές γραμμές τα κράτη μέλη της Ε. Ε. προκειμένου να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο

αυτό στόχο.

40. Ένα ενδεχόμενο επιχείρημα θα μπορούσε να συνίσταται στο ότι ο επιδιωκόμενος

σκοπός της υπό κρίση διατάξεως είναι η καταπολέμηση της υποτιθέμενης έλλειψης

«διαφάνειας», η οποία είναι συγκεκριμένη και ξεπερνάει το σύνηθες πλαίσιο της

διαφθοράς και η οποία σε αντίθεση με τη διαφθορά με τη συνήθη έννοια του όρου είναι

δύσκολο να αποφευχθεί και κυρίως να αποδειχθεί. Επίσης, θα μπορούσε να προβληθεί

ενδεχομένως το επιχείρημα ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με τη διαφθορά δεν

δύνανται να θεωρηθούν ούτε επαρκείς ούτε πρόσφορες για την αντιμετώπιση αυτού του

φαινομένου και ότι μόνο το μέτρο, το οποίο προβλέπει η υπό κρίση διάταξη, στοχεύει

στην καταπολέμηση των συνθηκών που οδηγούν εκεί ενώ η α ροίίβήοη πάταξη

συγκεκριμένων περιπτώσεων διαφθοράς μπορεί τελικά να επιτύχει τον επιδιωκόμενο

στόχο. Τα επιχειρήματα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά για τους κάτωθι

λόγους.
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41. Πράγματι, μέτρα, όπως αυτά που θεσπίζει η υπό κρίση διάταξη, που αντιτίθενται στο

κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και που επηρεάζουν το σύνολο των

θεμελιωδών ελευθεριών δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως αναλογικά. Μία τέτοια

διάταξη τελικώς είτε αποσκοπεί στην προστασία της διαφάνειας στις οικονομικές

δραστηριότητες των ΜΜΕ, οπότε και θα έπρεπε να στοχεύουν άμεσα σ' αυτή είτε θέλει

να διασφαλίσει τη διαφάνεια στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων. Σ' αυτήν την

δεύτερη περίπτωση, οι οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπουν διαδικασίες, οι

οποίες αφής στιγμής εφαρμοστούν ορθά είναι ικανές να εγγυηθούν τη διαφάνεια στον

τομέα αυτό. Μέτρα όπως αυτά που θεσπίζονται από την υπό κρίση διάταξη, βασίζονται

σε υποθέσεις που δεν μπορούν εν τοις πράγμασι να αποδειχτούν. Στην πραγματικότητα,

δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν την εξουσία τους, για να

ασκήσουν επιρροή στην κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων. Γενικότερα, η Επιτροπή

δεν μπορεί να κατανοήσει πώς μια επιχείρηση ΜΜΕ, ανάμεσα σε ένα σημαντικό

αριθμό ανάλογων επιχειρήσεων σ' ένα κράτος μέλος, μπορεί να επηρεάσει αφ' εαυτής

μια διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Είναι μάλλον απίθανο, για παράδειγμα,

ότι μια μόνη εφημερίδα ή ένας τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός σταθμός (ανάμεσα σε ένα

σημαντικό αριθμό που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη) θα μπορούσε να επηρεάσει

μια αναθέτουσα αρχή, η οποία συντίθεται από περισσότερα ανεξάρτητα πρόσωπα. Εν

πάση περιπτώσει, το πολιτικό κλίμα, που μια επιχείρηση ΜΜΕ θα μπορούσε να

δημιουργήσει, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει παρά μόνο τον κόσμο της πολιτικής, ο

οποίος και δεν έχει ή τουλάχιστον δε θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με τις διαδικασίες

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εάν οι τελευταίες εφαρμόζονταν ορθώς σύμφωνα με

το σχετικό κοινοτικό δίκαιο.

42. Γενικότερα, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ως σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας το

γεγονός ότι προς χάριν της προστασίας μειζόνων εθνικών συμφερόντων, μέσα στα

πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ανοικτής σε έναν ελεύθερο και

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η προστασία της

διαφάνειας στις οικονομικές λειτουργίες ενός κράτους είναι η θέσπιση γενικών

προληπτικών περιορισμών, που εν όψει του εύρους τους θα μπορούσαν να

καταστήσουν αυτόν τον ίδιο τον ανταγωνισμό αναποτελεσματικό, αφής στιγμής

απομονώνουν τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μέσα σε ένα κράτος μέλος. Όπως

ήδη αναφέρθηκε, η πάλη ενάντια σε οιαδήποτε μορφή διαφθοράς και η εγγύηση της

διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων εξασφαλίζονται από μια σειρά
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κοινοτικών και εθνικών διατάξεων σχετικά με τον εν λόγω τομέα. Είναι η ορθή

εφαρμογή των διατάξεων αυτών που θα ικανοποιήσει τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Η

πρόληψη, και αν ακόμη εκρίνετο αναγκαία, δεν θα μπορούσε να εξασφαλισθεί παρά

μόνο με μέτρα σχετικά με συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης και το αντικείμενο της.

43. Εν κατακλείδι, ακόμη και σε περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί, γεγονός το οποίο σε
καμία περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 1 ανεπτυχθέντα, δύναται να γίνει δεκτό
υπό της Επιτροπής, ότι η απαρίθμηση των λόγων αποκλεισμού στις οδηγίες περί
δημοσίων συμβάσεων δεν είναι περιοριστική, τότε μια διάταξη, όπως αυτή στην οποία
αναφέρεται το δεύτερο ερώτημα θα ήταν αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητος.

Δ. Επί του τρίτου ερωτήματος

44. Για την απάντηση στο τρίτο ερώτημα, η Επιτροπή παραπέμπει το Δικαστήριο στις

απόψεις των μειοψηφούντων Συμβούλων και των Παρέδρων του Συμβουλίου

Επικρατείας, όπως εκφράζονται και αναπτύσσονται στις σ.87 έως 88 του εγγράφου της

προδικαστικής παραπομπής. Τα στοιχεία για την απάντηση στο ερώτημα αυτό, η οποία

θα πρέπει να είναι αρνητική, προκύπτουν εξάλλου από την ανάπτυξη των

επιχειρημάτων της Επιτροπής όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

45. Λαμβανομένων υπ' όψιν των ως άνω αναλυθέντων, η Επιτροπή ΕΚ προτείνει στο

Δικαστήριο των ΕΚ να δώσει τις ακόλουθες απαντήσεις στα ερωτήματα του

Συμβουλίου της Επικρατείας :

- ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Η απαρίθμηση των λόγων αποκλεισμού εργοληπτών δημοσίων έργων, οι οποίοι

περιέχονται στην διάταξη του άρθρου 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

14ης Ιουνίου 1993 «περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων

δημοσίων έργων» (ΕΕΕ 199) είναι περιοριστική.

- ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Ακόμα και υπό την εκδοχή ότι η απαρίθμηση αυτή δεν είναι περιοριστική, διάταξη, η

οποία, για λόγους προστασίας της διαφάνειας στις οικονομικές λειτουργίες του
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κράτους, ορίζει ότι η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του

διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την

ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού

στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου

του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή

υπηρεσιών, δεν εξυπηρετεί σκοπούς συμβατούς με τις γενικές αρχές του κοινοτικού

δικαίου · η δε πλήρης αυτή απαγόρευση της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων στις

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν είναι συμβατή με την κοινοτική αρχή της

αναλογικότητοις.

Επί πλέον, με τέτοια διάταξη αντίκειται στα άρθρα 28,39,43,49 και 56 της Συνθήκης

ΕΚ.

. ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Υπό την εκδοχή ότι, κατά την έννοια του άρθρου 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, οι λόγοι

αποκλεισμού εργοληπτών, που περιέχονται σε αυτήν, απαριθμούνται κατά τρόπο

περιοριστικό, ή ότι η κρίσιμη εθνική διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως

εξυπηρετούσα σκοπούς συμβατούς με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, ή,

τέλος, ότι η θεσπιζόμενη με αυτήν απαγόρευση δεν είναι συμβατή με την κοινοτική

αρχή της αναλογικότητας, η ως άνω οδηγία, απαγορεύοντας την θέσπιση ως λόγου

αποκλεισμού εργολήπτου από την διαδικασία αναθέσεως δημοσίων έργων, την

περίπτωση, κατά την οποία αυτός ο ίδιος, ή στελέχη του (όπως είναι ο ιδιοκτήτης της

οικείας επιχείρησης, ή ο βασικός μέτοχος της, ή εταίρος της, ή διευθυντικό της

στέλεχος), ή παρένθετα των εν λόγω στελεχών του πρόσωπα δραστηριοποιούνται σε

επιχειρήσεις μέσων επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να ασκούν αθέμιτη επιρροή στη

διαδικασία αναθέσεως δημοσίων έργων, μέσω της γενικότερης επιρροής, την οποία

διαθέτουν, δεν έχει παραβιάσει τις γενικές αρχές της προστασίας του ανταγωνισμού,

της διαφάνειας ούτε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 της Συνθήκης περί της Ιδρύσεως

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που θεσπίζει την αρχή της επικουρικότητας.

Μαοί

Πληρεξούσιοι της Επιτροπής




