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υποβολή: Antonios Trakatellis (PPE-DE) προς την 
Επιτροπή

(15 Νοεμβρίου 2002)

Θέμα: Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων με 
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης
Σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στην ελληνική βουλή (Αρ. 3021, ΦΕΚ 
19/0672002), απαγορεύονται οι δημόσιες συμβάσεις με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία φέρουν την ιδιότητα του βασικού μετόχου σε επιχειρήσεις 
μέσων μαζικής ενημέρωσης (MME). Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, ως βασικός 
μέτοχος θεωρείται αυτός ο οποίος είναι κύριος ποσοστού μετοχών μέχρι και 5% 
του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας MME. Δεδομένης της δυσκολίας 
που προκύπτει για τον έλεγχο της έννοιας του βασικού μετόχου τόσο σε 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι σύμφωνος με το κοινοτικό δίκαιο ο νέος νόμος; Κατά πόσο παραβιάζεται η 
αρχή της ισότητας, ως γενική αρχή του δικαίου, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν 
να ελεγχθούν τόσο οι εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος, όσο και 
οι λεγάμενες υπεράκτιες εταιρίες σε σχέση με τις εθνικές;

Υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να συνεργαστούν με τις αντίστοιχες 
εθνικές αρχές, στη διενέργεια του ελέγχου της έννοιας του βασικού μετόχου 
(παροχή πληροφοριών, διεξαγωγή έρευνας κ.τ.λ.), ειδικά μάλιστα αν δεν 
προβλέπεται αντίστοιχος έλεγχος από την αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία;

Συνιστά η ενδεχόμενη καθυστέρηση του ελέγχου όσον αφορά τις κοινοτικές 
εταιρίες καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας και διάκριση εις βάρος των 
τελευταίων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημεδαπές, και κατά πόσο είναι εφικτός 
και νομικά έγκυρος ενδεχόμενος αποκλεισμός κοινοτικών εταιριών από τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, δεδομένης της αδυναμίας να διενεργηθεί 
ουσιαστικός έλεγχος σ' αυτές;
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