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Τροπολογία 15
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν φαίνεται να αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση 
του επιδιωκόμενου σκοπού. Παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής υποβάλλεται ως 
λύση από την άποψη της προστασίας της αγοράς της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, φαίνεται ότι στην πραγματικότητα μάλλον επιδιώκει να 
αναγκάσει το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων αυτών των τρίτων χωρών, χωρίς να 
φέρει ουδεμία προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ποιότητα των δημόσιων συμβάσεων στην 
Ευρώπη.

Τροπολογία 16
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην εσωτερική της αγορά και 
να βλάψει τις δικές της επιχειρήσεις με την εφαρμογή της παρούσας πρότασης. Η εξαίρεση 
ορισμένων επιχειρήσεων τρίτων χωρών έχει τη δυνατότητα να μειώσει την ανταγωνιστικότητα 
στην ενιαία αγορά, ενώ οι επιχειρήσεις της ΕΕ που είναι προμηθευτές σε επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών ή που βασίζονται σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους ενδέχεται να θιγούν ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού τους. Η ενέργεια αυτή δεν θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί υπό το τρέχον οικονομικό κλίμα.

Τροπολογία 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική 
αγορά της Ένωσης στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες 
που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών

σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική 
αγορά της Ένωσης στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης και τις διαδικασίες που 
υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης τρίτων χωρών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.
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Τροπολογία 18
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση 
καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές 
και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς των διεθνών σχέσεων, με 
στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της 
ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην 
παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και 
μέσω της προοδευτικής κατάργησης των 
περιορισμών του διεθνούς εμπορίου.

(1) Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση 
καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές 
και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς των διεθνών σχέσεων, με 
στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της 
ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην 
παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και 
μέσω της προοδευτικής κατάργησης των 
περιορισμών του διεθνούς εμπορίου. Στο 
άρθρο 21 ορίζεται επίσης ότι η δράση της 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως 
γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να 
προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο 
τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη 
δημιουργία, την ανάπτυξη και τη 
διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, την οικουμενικότητα και το 
αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
τις αρχές της ισότητας και της 
αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών 
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 19
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και μέσω των 
διμερών της σχέσεων η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(5) Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και μέσω των 
διμερών της σχέσεων η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα 
διαφάνειας, αμοιβαίου οφέλους και στο 
πλαίσιο του ελεύθερου και θεμιτού 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου και στο πλαίσιο 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
στηρίζει ένα φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τις 
δημόσιες προμήθειες της Ένωσης και των 
εμπορικών της εταίρων σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(5) Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου και στο πλαίσιο 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
στηρίζει ένα φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τις 
δημόσιες προμήθειες και τις συμβάσεις 
παραχώρησης της Ένωσης και των 
εμπορικών της εταίρων σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και την 
οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό. Μόνο οι συμβάσεις 
παραχώρησης έργων ρυθμίζονται επί του παρόντος σε διεθνές επίπεδο.
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Τροπολογία 21
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και μέσω των 
διμερών της σχέσεων η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(5) Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και μέσω των 
διμερών της σχέσεων η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με στόχο τη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού
και αμοιβαίων οφελών.

Or. en

Τροπολογία 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο τόσο του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου όσο και των 
διμερών της σχέσεων, η Ένωση στηρίζει 
ένα φιλόδοξο άνοιγμα των διεθνών αγορών 
για τις δημόσιες προμήθειες της Ένωσης 
και των εμπορικών της εταίρων σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(5) Στο πλαίσιο τόσο του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου όσο και των 
διμερών της σχέσεων, η Ένωση στηρίζει 
ένα φιλόδοξο άνοιγμα των διεθνών αγορών 
για τις δημόσιες προμήθειες της Ένωσης 
και των εμπορικών της εταίρων σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, 
διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
προοπτικές της κοινής αγοράς, η οποία 
καθίσταται πιο ανταγωνιστική, και 
απαντώντας στους στόχους της 
κοινοτικής οικονομικής πολιτικής.

Or. it
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Τροπολογία 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πολλές τρίτες χώρες είναι απρόθυμες 
να ανοίξουν τις αγορές τους στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων στον διεθνή 
ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν λόγω 
αγορές περαιτέρω σε σχέση με το άνοιγμα 
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως εκ 
τούτου, οι οικονομικοί φορείς της Ένωσης 
αντιμετωπίζουν περιοριστικές πρακτικές 
στον τομέα αυτόν σε πολλούς από τους 
εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Αυτές οι 
περιοριστικές πρακτικές στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών.

(6) Πολλές τρίτες χώρες είναι απρόθυμες 
να ανοίξουν τις αγορές τους στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων και των 
συμβάσεων παραχώρησης στον διεθνή 
ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν λόγω 
αγορές περαιτέρω σε σχέση με το άνοιγμα 
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως εκ 
τούτου, οι οικονομικοί φορείς της Ένωσης 
αντιμετωπίζουν περιοριστικές πρακτικές 
στον τομέα αυτόν σε πολλούς από τους 
εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Αυτές οι 
περιοριστικές πρακτικές στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η προώθηση του αμοιβαίου 
ανοίγματος των αγορών στον τομέα των 
διεθνών δημοσίων συμβάσεων είναι ο 
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βασικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού. Η διασφάλιση αμοιβαίου 
επωφελούς ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ 
και των εμπορικών της εταίρων θα 
επιτρέψει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς και τη στήριξη της 
ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ η 
κοινή εμπορική πολιτική στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων πρέπει να βασίζεται 
σε ενιαίες αρχές.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ η 
κοινή εμπορική πολιτική στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης πρέπει να βασίζεται σε 
ενιαίες αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες 
αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς της 
Ένωσης και των τρίτων χωρών, οι διεθνείς 
δεσμεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά που έχουν αναληφθεί από την 
Ένωση έναντι τρίτων χωρών στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη της 

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες 
αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς της 
Ένωσης και των τρίτων χωρών, οι διεθνείς 
δεσμεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά που έχουν αναληφθεί από την 
Ένωση έναντι τρίτων χωρών στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων και των 
συμβάσεων παραχώρησης πρέπει να 
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ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η 
Επιτροπή πρέπει να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή των υφισταμένων διεθνών 
δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την πρόσβαση στην αγορά. Οι 
κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει να 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση και να 
παρέχουν εύχρηστες πληροφορίες.

αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη της 
ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η 
Επιτροπή πρέπει να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή των υφισταμένων διεθνών 
δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την πρόσβαση στην αγορά. Οι 
κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει να 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση και να 
παρέχουν εύχρηστες πληροφορίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και την 
οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό. Μόνο οι συμβάσεις 
παραχώρησης έργων ρυθμίζονται επί του παρόντος σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η δημόσια σύμβαση δεν πρέπει να 
ανατίθεται σε οικονομικούς φορείς που 
έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική 
οργάνωση, στην εκμετάλλευση της 
εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής 
εργασίας, και που δεν σέβονται τις 
υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού, 
εργατικού και περιβαλλοντικού δικαίου ή 
που ορίζουν οι διατάξεις του διεθνούς 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού 
δικαίου, σύμφωνα με τις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις.
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Or. en

Τροπολογία 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
ορισμένων τρίτων χωρών που 
προστατεύονται από πριοριστικά μέτρα 
όσον αφορά τις συμβάσεις αυτές, και η 
διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού εντός 
της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, απαιτούν 
να εναρμονισθεί σε ολόκληρη την Ένωση 
η μεταχείριση προμηθειών και υπηρεσιών 
τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης.

(10) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
και συμβάσεων παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις 
συμβάσεις αυτές, και η διατήρηση ίσων 
όρων ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής 
Ενιαίας Αγοράς, απαιτούν να εναρμονισθεί 
σε ολόκληρη την Ένωση η μεταχείριση 
προμηθειών και υπηρεσιών τρίτων χωρών 
που δεν καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να (11) Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
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θεσπιστούν κανόνες καταγωγής έτσι ώστε 
οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
να γνωρίζουν εάν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
καταγωγή ενός προϊόντος θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 
26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2913/1992 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα2. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, τα εμπορεύματα θα 
πρέπει να θεωρείται ότι είναι εμπορεύματα 
καταγωγής της Ένωσης όταν αυτά 
παρασκευάζονται ή παράγονται εξ 
ολοκλήρου στην Ένωση. Τα εμπορεύματα 
στων οποίων την παραγωγή συμμετέχουν 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, 
θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα 
στην οποία πραγματοποιήθηκε η 
τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, 
ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία σε 
επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό 
και η οποία κατέληξε στην κατασκευή ενός 
νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος που 
αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο 
παραγωγής. Η καταγωγή μιας υπηρεσίας 
θα πρέπει να καθορίζεται με βάση την 
καταγωγή του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που την παρέχει. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στην αιτιολογική σκέψη 9 θα πρέπει να 
καλύπτουν την εφαρμογή των κανόνων 
καταγωγής στην πράξη.

θεσπιστούν κανόνες καταγωγής έτσι ώστε 
οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
να γνωρίζουν εάν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
καταγωγή ενός προϊόντος θα πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 
55 του κανονισμού αριθ. XXXX/2013 του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των 
συμπληρωματικών διατάξεων βάσει του 
άρθρου 55. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό, τα εμπορεύματα θα πρέπει να 
θεωρείται ότι είναι εμπορεύματα 
καταγωγής της Ένωσης όταν αυτά 
παρασκευάζονται ή παράγονται εξ 
ολοκλήρου στην Ένωση. Τα εμπορεύματα 
στων οποίων την παραγωγή συμμετέχουν 
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, 
θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα 
στην οποία πραγματοποιήθηκε η 
τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, 
ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία σε 
επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό 
και η οποία κατέληξε στην κατασκευή ενός 
νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος που 
αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο 
παραγωγής. Η καταγωγή μιας υπηρεσίας 
θα πρέπει να καθορίζεται με βάση την 
καταγωγή του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που την παρέχει. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στην αιτιολογική σκέψη 9 θα πρέπει να 
καλύπτουν την εφαρμογή των κανόνων 
καταγωγής στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει 
εάν θα εγκρίνει τη δυνατότητα για τις 
αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια των οδηγιών 
[2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και της οδηγίας 
[….] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της [….] … για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης] να 
αποκλείουν, για τις συμβάσεις των οποίων 
το εκτιμώμενο ύψος είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ, από τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
αγαθά και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται 
από τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν 
συνoμολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει 
εάν θα εγκρίνει τη δυνατότητα για τις 
αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια των οδηγιών 
[2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και της οδηγίας 
[….] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της [….] … για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης] να 
αποκλείουν, για τις συμβάσεις και τις 
συμβάσεις παραχώρησης των οποίων το 
εκτιμώμενο ύψος είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
από 5.000.000 ευρώ, από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων για αγαθά και 
υπηρεσίες και τις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης που δεν 
καλύπτονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις 
που έχουν συνoμολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 31
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει εάν θα εγκρίνει τη 
δυνατότητα για τις αναθέτουσες 
αρχές/τους αναθέτοντες φορείς κατά την 
έννοια των οδηγιών [2004/17/ΕΚ, 

(12) Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια των οδηγιών 
[2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και της οδηγίας 
[….] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της [….] … για την 
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2004/18/ΕΚ και της οδηγίας [….] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της [….] … για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης] να αποκλείουν, 
για τις συμβάσεις των οποίων το 
εκτιμώμενο ύψος είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
από 5.000.000 ευρώ, από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων για αγαθά και 
υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τις 
διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν 
συνoμολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης] 
μπορούν να αποκλείουν από τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
αγαθά και υπηρεσίες, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τις 
διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν 
συνoμολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για λόγους διαφάνειας, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
που σκοπεύουν να κάνουν χρήση της 
εξουσίας τους σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό να αποκλείουν προσφορές που 
περιλαμβάνουν αγαθά και/ή υπηρεσίες με 
τόπο καταγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις οποίες η αξία των μη
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών από 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τους 
οικονομικούς φορείς στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(13) Για λόγους διαφάνειας, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
που σκοπεύουν να κάνουν χρήση της 
εξουσίας τους σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό να αποκλείουν προσφορές που 
περιλαμβάνουν αγαθά και/ή υπηρεσίες με 
τόπο καταγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις οποίες η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών από 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης πρέπει να 
ενημερώνουν σχετικά τους οικονομικούς 
φορείς στην προκήρυξη του διαγωνισμού 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
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νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 33
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον 
προβλεπόμενο αποκλεισμό αν η διεθνής 
συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων μεταξύ της Ένωσης και της 
χώρας από την οποία προέρχονται τα 
αγαθά και/ή οι υπηρεσίες περιλαμβάνει,
για τα εμπορεύματα και/ή τις υπηρεσίες 
των οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός, 
ρητές επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά διατυπωθείσες από την Ένωση. 
Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας στο 
άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της Ένωσης 
και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει 
ουσιαστική αμοιβαιότητα όταν τα 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις προκαλούν σοβαρές 
και επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις 
βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ.

(15) Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ η
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον 
προβλεπόμενο αποκλεισμό αν η διεθνής 
συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων μεταξύ της Ένωσης και της 
χώρας από την οποία προέρχονται τα 
αγαθά και/ή οι υπηρεσίες περιλαμβάνει, 
για τα εμπορεύματα και/ή τις υπηρεσίες 
των οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός, 
ρητές επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά διατυπωθείσες από την Ένωση. 
Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικού ανοίγματος της 
αγοράς μεταξύ της Ένωσης και της 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχουν 
ουσιαστικοί ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
έναντι του ανοίγματος της αγοράς όταν τα 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις προκαλούν σοβαρές 
και επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις 
βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον 
προβλεπόμενο αποκλεισμό αν η διεθνής 
συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων μεταξύ της Ένωσης και της 
χώρας από την οποία προέρχονται τα 
αγαθά και/ή οι υπηρεσίες περιλαμβάνει, 
για τα εμπορεύματα και/ή τις υπηρεσίες 
των οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός, 
ρητές επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά διατυπωθείσες από την Ένωση. 
Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας στο 
άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της Ένωσης 
και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει 
ουσιαστική αμοιβαιότητα όταν τα 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις προκαλούν σοβαρές 
και επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις 
βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ.

(15) Για τις συμβάσεις και τις συμβάσεις 
παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον 
προβλεπόμενο αποκλεισμό αν η διεθνής 
συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων ή των συμβάσεων 
παραχώρησης μεταξύ της Ένωσης και της 
χώρας από την οποία προέρχονται τα 
αγαθά και/ή οι υπηρεσίες περιλαμβάνει, 
για τα εμπορεύματα και/ή τις υπηρεσίες 
των οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός, 
ρητές επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά διατυπωθείσες από την Ένωση. 
Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις ή την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης τα οποία 
οδηγούν σε έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας στο άνοιγμα της αγοράς 
μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας. Δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι υπάρχει ουσιαστική αμοιβαιότητα όταν 
τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις ή την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης προκαλούν 
σοβαρές και επαναλαμβανόμενες 
διακρίσεις εις βάρος των οικονομικών 
φορέων, των αγαθών και των υπηρεσιών 
της ΕΕ.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 35
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σε ποιο 
βαθμό η νομοθεσία της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
και/ή οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

(16) Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικών ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις διασφαλίζει τη διαφάνεια 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων και αποκλείει 
κάθε διάκριση σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάζει σε ποιο βαθμό οι 
δημόσιες αρχές και/ή οι επιμέρους φορείς 
που προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων 
διατηρούν ή θεσπίζουν τις πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σε ποιο 
βαθμό η νομοθεσία της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
και/ή οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν τις πρακτικές που εισάγουν
διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

(16) Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σε ποιο 
βαθμό η νομοθεσία της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
συμβάσεις παραχώρησης διασφαλίζει τη 
διαφάνεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχώρησης και 
αποκλείει κάθε διάκριση σε βάρος των 
αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
και/ή οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό. Μόνο οι συμβάσεις 
παραχώρησης έργων ρυθμίζονται επί του παρόντος σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 37
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ο σεβασμός των διατάξεων του 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού 
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δικαίου που ισχύουν στον τόπο εργασίας 
στην τρίτη χώρα, όπως ορίζονται στις 
διεθνείς συμβάσεις, όπως η σύμβαση 
αριθ. 94 της ΔΟΕ, και στο δίκαιο, καθώς 
και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρακτικές 
που εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να προλαμβάνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις ενός προβλεπόμενου 
αποκλεισμού σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δύναται, εφόσον 
η χώρα συμμετέχει σε ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με την Ένωση για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και η Επιτροπή 
θεωρεί ότι υπάρχει εύλογη προοπτική για 
άρση των περιοριστικών πρακτικών στις 
δημόσιες συμβάσεις στο εγγύς μέλλον, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει 
εκτελεστική πράξη βάσει της οποίας τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες της εν λόγω χώρας 
δεν θα αποκλείονται από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων για περίοδο ενός 
έτους.

(17) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να προλαμβάνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις ενός προβλεπόμενου 
αποκλεισμού σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δύναται, εφόσον 
η χώρα συμμετέχει σε ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με την Ένωση για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων ή των συμβάσεων 
παραχώρησης και η Επιτροπή θεωρεί ότι 
υπάρχει εύλογη προοπτική για άρση των 
περιοριστικών πρακτικών στις δημόσιες 
συμβάσεις ή στις συμβάσεις 
παραχώρησης στο εγγύς μέλλον, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει 
εκτελεστική πράξη βάσει της οποίας τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες της εν λόγω χώρας 
δεν θα αποκλείονται από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης για περίοδο ενός έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
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παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, τα κράτη μέλη ή οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
τους δεν θα πρέπει να μπορούν να 
περιορίζουν την πρόσβαση αγαθών ή 
υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις 
διαδικασίες δημοπράτησής τους με 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο εκτός από εκείνα 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων και 
συμβάσεων παραχώρησης της Ένωσης 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, τα κράτη μέλη ή οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
τους δεν θα πρέπει να μπορούν να 
περιορίζουν την πρόσβαση αγαθών ή 
υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις
διαδικασίες δημοπράτησής τους με 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο εκτός από εκείνα 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 40
Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη 
δυσκολία για τις αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς να αξιολογούν 
τις εξηγήσεις των προσφερόντων, στο 
πλαίσιο των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και/ή υπηρεσίες 
καταγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις οποίες η αξία των μη καλυπτόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
αύξηση της διαφάνειας στην επεξεργασία 
των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. 
Εκτός από τους κανόνες που καθορίζονται 
στο άρθρο 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις και το άρθρο 79 της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται 
από φορείς που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας που προτίθεται να 
αποδεχθεί μια τέτοια ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά, πρέπει να ενημερώνει σχετικά 
γραπτώς τους υπόλοιπους προσφέροντες 
,αναφέροντας και τους λόγους του 
ασυνήθιστα χαμηλού χαρακτήρα της τιμής 
ή του κόστους που χρεώνεται. Αυτό 
επιτρέπει στους εν λόγω προσφέροντες να 
συμβάλλουν στην ακριβέστερη 
αξιολόγηση του κατά πόσον ο υποψήφιος 
που θα επιλεγεί θα να είναι σε θέση να 
εκτελέσει πλήρως τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στα τεύχη 
δημoπράτησης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες θα 
εξασφαλίσουν την επικράτηση πιο 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

(19) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη 
δυσκολία για τις αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς να αξιολογούν 
τις εξηγήσεις των προσφερόντων, στο 
πλαίσιο των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και/ή υπηρεσίες 
καταγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις οποίες η αξία των μη καλυπτόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
αύξηση της διαφάνειας στην επεξεργασία 
των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Οι 
προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές.
Εκτός από τους κανόνες που καθορίζονται 
στο άρθρο 69 της οδηγίας 20XX/XXX/EΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 και το άρθρο 79 της οδηγίας 
20XX/XXX/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, η 
αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας που 
προτίθεται να αποδεχθεί μια τέτοια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, πρέπει να 
ενημερώνει σχετικά γραπτώς τους 
υπόλοιπους προσφέροντες ,αναφέροντας 
και τους λόγους του ασυνήθιστα χαμηλού 
χαρακτήρα της τιμής ή του κόστους που 
χρεώνεται. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να δικαιούται να 
απορρίπτει την προσφορά. Αυτό επιτρέπει 
στους εν λόγω προσφέροντες να 
συμβάλλουν στην ακριβέστερη 
αξιολόγηση του κατά πόσον ο υποψήφιος 
που θα επιλεγεί θα να είναι σε θέση να 
εκτελέσει πλήρως τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στα τεύχη 
δημoπράτησης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες θα 
εξασφαλίσουν την επικράτηση πιο 
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ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

_________________
1 Οδηγία 20XX/XXX/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ XXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Οδηγία 20XX/XXX/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από 
φορείς που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών (ΕΕ XXX) (2011/0439(COD)).

Or. en

Τροπολογία 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα για δημόσιες συμβάσεις 
εξωτερικού όσον αφορά περιοριστικές 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι 
διατηρεί μια τρίτη χώρα. Ειδικότερα, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει εγκρίνει διάφορους 
σκοπούμενους αποκλεισμούς όσον αφορά 
μια τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 
Οι εν λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον 

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα για δημόσιες συμβάσεις 
εξωτερικού όσον αφορά περιοριστικές 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης, τις οποίες εικάζεται ότι 
διατηρεί μια τρίτη χώρα. Ειδικότερα, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει εγκρίνει διάφορους 
σκοπούμενους αποκλεισμούς όσον αφορά 
μια τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 
Οι εν λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
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τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για 
να διασφαλιστεί η άσκηση των 
δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο 
των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως 
αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον 
τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για 
να διασφαλιστεί η άσκηση των 
δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο 
των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως 
αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όταν η Επιτροπή, με βάση τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, 
έχει λόγους να πιστεύει ότι μια τρίτη χώρα 
έχει θεσπίσει ή υποστηρίζει μια 
περιοριστική πρακτική όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινήσει την διεξαγωγή έρευνας. 
Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη περιοριστικής 
πρακτικής όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καλέσει την υπό εξέταση χώρα 
να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό 
τη βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην εν λόγω 
χώρα.

(21) Όταν η Επιτροπή, με βάση τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, 
έχει λόγους να πιστεύει ότι μια τρίτη χώρα 
έχει θεσπίσει ή υποστηρίζει μια 
περιοριστική πρακτική όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις ή τις συμβάσεις 
παραχώρησης, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να κινήσει την διεξαγωγή έρευνας. Εάν 
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη περιοριστικής 
πρακτικής όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καλέσει την υπό εξέταση χώρα 
να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό 
τη βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην εν λόγω 
χώρα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό ορισμένων αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
μπορούν να επιβάλλουν υποχρεωτική 
τιμολογιακή ποινική κύρωση στις 
προσφορές που αποτελούνται από αγαθά ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από την εν 
λόγω χώρα. Για να αποφευχθεί η 
καταστρατήγηση των μέτρων αυτών, 
μπορεί επίσης να είναι αναγκαίο να 
αποκλείονται ορισμένα νομικά πρόσωπα 
υπό ξένο έλεγχο ή ξένη ιδιοκτησία που 
έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και τα οποία δεν ασκούν 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τέτοιου είδους ώστε να 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με την 
οικονομία κράτους μέλους. Τα κατάλληλα 
μέτρα δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα 
προς τις περιοριστικές πρακτικές σύναψης 
συμβάσεων στις οποίες ανταπαντούν.

(23) Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό ορισμένων αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων ή από τις διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μπορούν να 
επιβάλλουν υποχρεωτική τιμολογιακή 
ποινική κύρωση στις προσφορές που 
αποτελούνται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα. Για να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των 
μέτρων αυτών, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαίο να αποκλείονται ορισμένα 
νομικά πρόσωπα υπό ξένο έλεγχο ή ξένη 
ιδιοκτησία που έχουν την έδρα τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα οποία δεν 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τέτοιου είδους ώστε να 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με την 
οικονομία κράτους μέλους. Τα κατάλληλα 
μέτρα δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα 
προς τις περιοριστικές πρακτικές σύναψης 
συμβάσεων στις οποίες ανταπαντούν.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται 
στη νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι διεθνείς δεσμεύσεις ως προς την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων που 
αναλαμβάνονται μετά την έκδοση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
τροποποιήσεις του καταλόγου των διεθνών 
συμφωνιών που επισυνάπτεται στον 
παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την ετοιμασία και 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

(27) Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται 
στη νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι διεθνείς δεσμεύσεις ως προς την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης που αναλαμβάνονται μετά 
την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
τροποποιήσεις του καταλόγου των διεθνών 
συμφωνιών που επισυνάπτεται στον 
παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την ετοιμασία και 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου της δημιουργίας κοινής εξωτερικής 
πολιτικής στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, να θεσπιστούν κανόνες 
σχετικά με την αντιμετώπιση των αγαθών 
και των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται 
από τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων, των αγαθών και των 
υπηρεσιών τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με την 
τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

(31) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου της δημιουργίας κοινής εξωτερικής 
πολιτικής στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης, να θεσπιστούν κανόνες 
σχετικά με την αντιμετώπιση των αγαθών 
και των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται 
από τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων, των αγαθών και των 
υπηρεσιών τρίτων χωρών δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με την 
τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.
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Τροπολογία 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην ανάθεση 
συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή 
εργασιών, την προμήθεια αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών από αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς της Ένωσης και 
θεσπίζει επίσης διαδικασίες υποστήριξης 
των διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
τρίτων χωρών.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην ανάθεση 
συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης για, ανάλογα με το είδος 
των εν λόγω συμβάσεων, την εκτέλεση 
έργων ή εργασιών, την προμήθεια αγαθών 
και την παροχή υπηρεσιών από 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς της 
Ένωσης και θεσπίζει επίσης διαδικασίες 
υποστήριξης των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης τρίτων χωρών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Τροπολογία 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην ανάθεση 
συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή 
εργασιών, την προμήθεια αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών από αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς της Ένωσης και 
θεσπίζει επίσης διαδικασίες υποστήριξης 
των διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
τρίτων χωρών.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην ανάθεση 
συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή 
εργασιών, την προμήθεια αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών από αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς της Ένωσης και 
θεσπίζει επίσης διαδικασίες υποστήριξης 
των διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
τρίτων χωρών, με σκοπό την προώθηση 
του αμοιβαίου ανοίγματος των αγορών 
δημοσίων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και των εμπορικών της εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να ορίζουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ποιες 
υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, πώς πρέπει να 
οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται 
οι εν λόγω υπηρεσίες, τηρουμένων των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και 
σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις πρέπει να 
υπόκεινται. Επίσης, ο παρών κανονισμός 
δεν επηρεάζει την απόφαση των 
δημοσίων αρχών για το κατά πόσον, με 
ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό 
επιθυμούν να εκτελούν οι ίδιες δημόσια 
καθήκοντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
αριθ. 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος και το άρθρο 14 της 
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ΣΛΕΕ. Αυτό ισχύει επίσης για τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έναντι τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
ανάθεση συμβάσεων σε περίπτωση που τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές 
και όχι για μεταπώληση στο εμπόριο ή για 
να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή 
αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών που 
προορίζονται για εμπορική πώληση.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
ανάθεση συμβάσεων σε περίπτωση που τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές 
καθώς και στην ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης σε περίπτωση που οι 
υπηρεσίες παρέχονται με σκοπό να 
καλυφθούν οι ανάγκες των δημόσιων 
αρχών και όχι για μεταπώληση στο 
εμπόριο ή για να χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή αγαθών ή στην παροχή 
υπηρεσιών που προορίζονται για εμπορική 
πώληση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό. Δεν υπάρχουν 
συμβάσεις παραχώρησης για την προμήθεια αγαθών.

Τροπολογία 50
Frank Engel, Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) «οικονομικός φορέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή 
ομάδα των εν λόγω προσώπων και/ή 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών ενώσεων επιχειρήσεων, ο
οποίος παρέχει εκτέλεση εργασιών και/ή 
έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την οδηγία για τις δημόσιες 
συμβάσεις

Τροπολογία 51
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας»: 
«αναθέτουσα αρχή» όπως ορίζεται στο 
[άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, και «αναθέτων φορέας», 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ και τα άρθρα 3 και 4 της 
οδηγίας 20.. για την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης]·

γ) «αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας»: 
το κράτος, οι αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου και οι ενώσεις ενός ή 
περισσότερων από αυτούς τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου όπως 
ορίζεται στο [άρθρο 1 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και «αναθέτων 
φορέας», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και τα άρθρα 3 και 4 
της οδηγίας 20.. για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης]·

Or. en
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Τροπολογία 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «καλυπτόμενα αγαθά ή υπηρεσίες»: 
αγαθό ή υπηρεσία που κατάγεται από χώρα 
με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά 
και για το οποίο εφαρμόζεται η σχετική 
συμφωνία. Το παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνει κατάλογο των 
σχετικών συμφωνιών·

δ) «καλυπτόμενα αγαθά ή υπηρεσίες»: 
αγαθό ή υπηρεσία που κατάγεται από χώρα 
με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην 
αγορά και για το οποίο εφαρμόζεται η 
σχετική συμφωνία. Το παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
κατάλογο των σχετικών συμφωνιών·

(Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή στο 
σύνολο του εξεταζόμενου νομοθετικού 
κειμένου (προστίθεται η αναφορά στις 
συμβάσεις παραχώρησης κάθε φορά που 
αναφέρονται οι δημόσιες συμβάσεις)· η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας»: όταν η ύπαρξη 
περιοριστικών μέτρων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις ή τις συμβάσεις 
παραχώρησης προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της ΕΕ. Αυτή η 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας 
μπορεί να προκύπτει κυρίως από:
α) την έλλειψη δέσμευσης σε διεθνές 
επίπεδο εκ μέρους τρίτων χωρών σχετικά 
με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
συμβάσεις παραχώρησης που 
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και 
απαγορεύουν κάθε είδους πρακτική που 
εισάγει διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων, των αγαθών και 
των υπηρεσιών της ΕΕ·
β) νόμους ή κανονιστικά μέτρα σχετικά ή 
μη με τις δημόσιες συμβάσεις ή τις 
συμβάσεις παραχώρησης τρίτων χωρών 
που προκαλούν ή έχουν ως συνέπεια την 
έλλειψη διαφάνειας ή την εισαγωγή 
διακρίσεων εις βάρος των οικονομικών 
φορέων, των αγαθών και των υπηρεσιών 
της ΕΕ·
γ) την έγκριση ή την εφαρμογή 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις από 
δημόσιες αρχές ή από επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς τρίτων χωρών εις 
βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «έλλειψης ουσιαστικής αμοιβαιότητας» αποτελεί βασικό στοιχείο της πρότασης 
κανονισμού και πρέπει να καθοριστεί. Εντούτοις, η ανάλυση της Επιτροπής πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά περίπτωση και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα μέτρα που δεν 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση που πρέπει να 
αξιολογηθεί· συνεπώς, η πρόταση του ορισμού δεν πρέπει να έχει περιοριστικό χαρακτήρα.
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Τροπολογία 54
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «επιφύλαξη όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά»: κάθε εξαίρεση 
και παρέκκλιση που αποφασίζεται από 
ένα κράτος με το οποίο η Ένωση έχει 
συνάψει διεθνή συμφωνία στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων ή των 
συμβάσεων παραχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
δεσμεύσεων σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) «ικανοποιητικά επανορθωτικά ή 
διορθωτικά μέτρα»: κατάργηση των 
περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί 
κατόπιν έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 56
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) «έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας»: όταν τα περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις ή για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης, ιδίως 
μέσω νομοθετικών ή διοικητικών 
διατάξεων που εισάγουν διακρίσεις ή 
λόγω επίσημης έλλειψης ή στο πλαίσιο 
της πρακτικής παροχής εγγυήσεων για 
διαφάνεια και ίση μεταχείριση.

Or. fr

Τροπολογία 57
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) «επανορθωτικά/διορθωτικά μέτρα»: 
η κατάργηση των περιοριστικών μέτρων 
που εντοπίζονται κατά την έρευνα της 
Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 58
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η εκτέλεση έργων και/ή εργασιών, κατά 
την έννοια των οδηγιών [2004/17/ΕΚ, 

δ) «έργο»: το αποτέλεσμα ενός συνόλου 
οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 
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2004/18/ΕΚ και της οδηγίας 201./.. 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης] για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού θεωρείται ως 
παροχή υπηρεσίας·

πολιτικού μηχανικού το οποίο επαρκεί 
καθαυτό για την εκτέλεση μιας 
οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας·

Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» νοούνται 
οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο:
α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη 
και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν 
μία από τις δραστηριότητες κατά την 
έννοια του παραρτήματος ΙΙ·

β) την εκτέλεση, ή συγχρόνως τη μελέτη 
και την εκτέλεση, ενός έργου·
γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, 
έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις 
που ορίζει αναθέτουσα αρχή που ασκεί 
καθοριστική επίδραση στο είδος ή τη 
μελέτη του έργου·

Or. en

Τροπολογία 59
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: οι 
δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική 
μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-
πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, 
προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση 
αγαθών μπορεί να περιλαμβάνει, 
παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης 
και εγκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 60
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών»: οι 
δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην 
αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η «υποχρεωτική τιμολογιακή ποινική 
κύρωση» αναφέρεται στην υποχρέωση των 
αναθετόντων φορέων να αυξάνουν, υπό 
την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, την 
τιμή των υπηρεσιών και/ή των αγαθών 
καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών που 
έχουν προσφερθεί σε διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων.

ε) η «υποχρεωτική τιμολογιακή ποινική 
κύρωση» αναφέρεται στην υποχρέωση των 
αναθετόντων φορέων να αυξάνουν, υπό 
την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, την 
τιμή των υπηρεσιών και/ή των αγαθών 
καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών που 
έχουν προσφερθεί σε διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης.

(Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή στο 
σύνολο του εξεταζόμενου νομοθετικού 
κειμένου (προστίθεται η αναφορά στις 
«διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης» κάθε φορά που αναφέρονται 
οι «διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων» είτε 
στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό)· η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) «επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά»: κάθε εξαίρεση και παρέκκλιση 
από διεθνή συμφωνία στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων 
των δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καταγωγή ενός αγαθού καθορίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 26 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2913/1992 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992,
περί θεσπίσεως του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα18.

1. Η καταγωγή ενός αγαθού καθορίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 55 
συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού 
αριθ. XXXX/2013 του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

Or. en
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Τροπολογία 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την ανάθεση συμβάσεων για την 
εκτέλεση έργων και/ή εργασιών, την 
προμήθεια αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν 
τα καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες 
ισότιμα με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την ανάθεση συμβάσεων για την 
εκτέλεση έργων και/ή εργασιών, την 
προμήθεια αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών ή συμβάσεων παραχώρησης 
με σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή την 
παροχή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν 
τα καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες 
ισότιμα με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό. Αντίθετα, δεν 
υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης για την προμήθεια αγαθών.

Τροπολογία 65
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μετά από αίτημα των επιμέρους
αναθετουσών αρχών σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά, επιτρέποντας τον 
αποκλεισμό προσφορών από προμηθευτές τρίτων χωρών, ακόμη και αν μια εταιρεία από ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ κατέχει σημαντικό ποσοστό (έως 49%). Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις της 
ΕΕ που είναι προμηθευτές σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών ή βασίζονται σε επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τους, θα στερούνταν τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
δημόσιες συμβάσεις. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μακροχρόνια βλάβη στην εσωτερική 
αγορά, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδότηση των αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων να 
αποκλείουν προσφορές που περιέχουν μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αποκλεισμός προσφορών που περιέχουν 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Or. en

Τροπολογία 68
Morten Løkkegaard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτημα αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων η Επιτροπή 
αξιολογεί εάν θα εγκρίνει, για συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη 
από 5.000.000 ευρώ χωρίς το φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τον 
αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προσφορών αγαθών και 
υπηρεσιών καταγωγής από το εξωτερικό 
της Ένωσης, εάν η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
απαρτίζουν την προσφορά, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτημα αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων η Επιτροπή 
αξιολογεί εάν θα εγκρίνει, για συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη από 
5.000.000 ευρώ χωρίς το φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τον 
αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προσφορών αγαθών και
υπηρεσιών καταγωγής από το εξωτερικό 
της Ένωσης, εάν η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
απαρτίζουν την προσφορά, υπό τις 

1. Μετά από αίτημα αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων η Επιτροπή 
αξιολογεί εάν θα εγκρίνει, για συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη από 
15.000.000 ευρώ χωρίς το φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τον 
αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προσφορών αγαθών και 
υπηρεσιών καταγωγής από το εξωτερικό 
της Ένωσης, εάν η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
απαρτίζουν την προσφορά, υπό τις 



AM\943395EL.doc 41/79 PE516.621v01-00

EL

ακόλουθες προϋποθέσεις. ακόλουθες προϋποθέσεις.

Or. de

Τροπολογία 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτημα αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων η Επιτροπή 
αξιολογεί εάν θα εγκρίνει, για συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη 
από 5.000.000 ευρώ χωρίς το φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τον 
αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προσφορών αγαθών και 
υπηρεσιών καταγωγής από το εξωτερικό 
της Ένωσης, εάν η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
απαρτίζουν την προσφορά, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις.

1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αποκλείουν από 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων τις 
προσφορές αγαθών και υπηρεσιών 
καταγωγής από το εξωτερικό της Ένωσης, 
εάν η αξία των μη καλυπτόμενων αγαθών 
ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των αγαθών ή των 
υπηρεσιών που απαρτίζουν την προσφορά.

Or. en

Τροπολογία 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ χωρίς 
το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), η 
Επιτροπή αξιολογεί εάν θα εγκρίνει τον 
αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προσφορών αγαθών και 
υπηρεσιών καταγωγής από το εξωτερικό 
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της Ένωσης, εάν η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
απαρτίζουν την προσφορά, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορείς που εκτελούν μια 
δημόσια σύμβαση συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες υποχρεώσεις στον τομέα 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που θεσπίστηκαν βάσει 
του δικαίου της Ένωσης, του εθνικού 
δικαίου, των συλλογικών συμβάσεων και 
με βάση τις διατάξεις του διεθνούς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΧΙ της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, περιλαμβανομένης 
της σύμβασης αριθ. 94 της ΔΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 73
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες διαγράφεται
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φορείς προτίθενται να ζητήσουν τον 
αποκλεισμό από τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων βάσει της παραγράφου 1, 
αναφέρουν το γεγονός αυτό στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού που 
δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 35 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή σύμφωνα με το 
άρθρο 42 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή με το 
άρθρο 26 της οδηγίας για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 74
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς απαιτούν από τους προσφέροντες 
να παρέχουν πληροφορίες για την 
καταγωγή των αγαθών ή/και των 
υπηρεσιών που περιέχονται στην 
προσφορά, καθώς και την αξία τους. 
Αποδέχονται ωστόσο και δηλώσεις που 
υποβάλλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ως 
προκαταρκτικά αποδεικτικά στοιχεία ότι 
οι προσφορές δεν μπορούν να 
αποκλειστούν δυνάμει της παραγράφου 1. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 
από κάποιον προσφέροντα, ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλει όλα ή κάποια από τα 
απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση 
της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη δημιουργία 
τυποποιημένων εντύπων για δηλώσεις 
σχετικά με την καταγωγή των αγαθών 
και των υπηρεσιών. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 

διαγράφεται



PE516.621v01-00 44/79 AM\943395EL.doc

EL

αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 75
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους. Αποδέχονται ωστόσο και 
δηλώσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόμενοι ως προκαταρκτικά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προσφορές δεν 
μπορούν να αποκλειστούν δυνάμει της 
παραγράφου 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητήσει από κάποιον προσφέροντα, ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια 
από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη δημιουργία τυποποιημένων 
εντύπων για δηλώσεις σχετικά με την 
καταγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών. 
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
3.

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους. Θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που 
συνδέονται με τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 
ισχύουν στον τόπο εργασίας στην τρίτη 
χώρα, όπως ορίζονται στις διεθνείς 
συμβάσεις, όπως η σύμβαση αριθ. 94 της 
ΔΟΕ, και στο δίκαιο, καθώς και στις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Αποδέχονται ωστόσο και δηλώσεις που 
υποβάλλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ως 
προκαταρκτικά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι 
προσφορές δεν μπορούν να αποκλειστούν 
δυνάμει της παραγράφου 1. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητήσει από κάποιον 
προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα 
ή κάποια από τα απαιτούμενα έγγραφα, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της 
διαδικασίας. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία 
τυποποιημένων εντύπων για δηλώσεις 
σχετικά με την καταγωγή των αγαθών και 
των υπηρεσιών. Οι εκτελεστικές αυτές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
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στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 76
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς λαμβάνουν προσφορές που 
πληρούν τους όρους της παραγράφου 1, 
για τις οποίες σκοπεύουν να ζητήσουν την 
εξαίρεση για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν το γεγονός αυτό στην 
Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας κοινοποίησης η αναθέτουσα 
αρχή/ο αναθέτων φορέας μπορεί να 
συνεχίσει την ανάλυση των προσφορών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση πρέπει να αποστέλλεται με 
ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας ένα 
τυποποιημένο έντυπο. Η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη 
δημιουργία των εντύπων. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. 
Το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

διαγράφεται
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α) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα·
β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα του οποίου η 
προσφορά θα αποκλειστεί·
δ) πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 
του οικονομικού φορέα, τα σχετικά αγαθά 
και/ή υπηρεσίες και την αξία τους.

Or. en

Τροπολογία 78
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·

β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης ή της σύμβασης παραχώρησης·
(Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή στο 
σύνολο του εξεταζόμενου νομοθετικού 
κειμένου (προστίθεται ο όρος «σύμβαση 
παραχώρησης» δίπλα στον όρο «σύμβαση», 
είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό 
αριθμό)· η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 81
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα του οποίου η 
προσφορά θα αποκλειστεί·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 82
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 
του οικονομικού φορέα, τα σχετικά αγαθά 
και/ή υπηρεσίες και την αξία τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – πέμπτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – έκτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται εντός οκτώ εργάσιμων 
ημερών, αρχής γενομένης την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας λαμβάνει την αίτηση 
για συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν 

διαγράφεται
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η Επιτροπή δεν λάβει καμία πληροφορία 
εντός της προθεσμίας αυτής η περίοδος 
που καθορίζεται στην παράγραφο 3 
αναστέλλεται, έως ότου η Επιτροπή λάβει 
τις ζητούμενες πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 85
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τις συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με την 
έγκριση του σκοπούμενου αποκλεισμού 
εντός δύο μηνών, αρχής γενομένης την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2. Ωστόσο, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται 
μία φορά για δύο μήνες, κατ' ανώτατο 
όριο, σε περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην 
κοινοποίηση ή στα έγγραφα που την
συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή 
όταν τα περιστατικά που αναφέρονται 
έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Αν, 
κατά τη λήξη αυτής της δίμηνης 
περιόδου ή της παραταθείσας περιόδου η 
Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση με 
την οποία εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, ο αποκλεισμός θεωρείται ότι 
δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 86
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) αν η διεθνής συμφωνία για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
κατάγονται τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνει ρητές επιφυλάξεις για την 
πρόσβαση στην αγορά διατυπωθείσες 
από την Ένωση, όσον αφορά τα αγαθά 
και/ή τις υπηρεσίες των οποίων 
προτείνεται ο αποκλεισμός·
β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.
Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό όταν αυτός συνιστά 
παράβαση των δεσμεύσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά που έχει αναλάβει 
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η Ένωση στο πλαίσιο των διεθνών 
συμφωνιών της.

Or. en

Τροπολογία 87
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν η διεθνής συμφωνία για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
κατάγονται τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνει ρητές επιφυλάξεις για την 
πρόσβαση στην αγορά διατυπωθείσες 
από την Ένωση, όσον αφορά τα αγαθά 
και/ή τις υπηρεσίες των οποίων 
προτείνεται ο αποκλεισμός·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όταν μπορεί να αποδείξει με κάθε 
πρόσφορο μέσο παραβιάσεις των 
ισχυουσών υποχρεώσεων στον τομέα του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που θεσπίστηκαν βάσει 
του δικαίου της Ένωσης, του εθνικού 
δικαίου, των συλλογικών συμβάσεων και 
με βάση τις διατάξεις του διεθνούς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
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εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΧΙ των οδηγιών για τις 
δημόσιες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 
αριθ. 94 της ΔΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 89
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που συμφωνία που 
αναφέρεται στο στοιχείο (α) δεν ισχύει και 
η τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα 
για τις δημόσιες συμβάσεις που συντελούν 
σε έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας στο 
άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της Ένωσης 
και της εν λόγω τρίτης χώρας.

β) σε περίπτωση που συμφωνία που 
αναφέρεται στο στοιχείο (α) δεν ισχύει και 
η τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα 
για τις δημόσιες συμβάσεις ή για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που 
συντελούν σε έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας στο άνοιγμα της αγοράς 
μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης 
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χώρας.
(Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή στο 
σύνολο του εξεταζόμενου νομοθετικού 
κειμένου (προστίθεται ο όρος «ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης» κάθε φορά που 
αναφέρεται η «σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων»)· η έγκρισή του απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
νέα πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό λεξιλόγιο που αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης, διότι ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τις συμβάσεις 
παραχώρησης (άρθρο 1.2). Υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά όργανα για τα δύο αυτά είδη 
σύμβασης· η διαφορά τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.

β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας, ιδίως όταν αυτά τα περιοριστικά 
μέτρα είναι ζημιογόνα για τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ, όπως τη βιομηχανία 
της.

Or. en
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Τροπολογία 92
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διαγράφεται σε σχέση με τον νέο ορισμό της έννοιας της «έλλειψης ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας» (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ α)) και τα στοιχεία που πρέπει να λάβει 
υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ανάλυση της «έλλειψης ουσιαστικής αμοιβαιότητας»
(άρθρο 6 παράγραφος 5).
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Τροπολογία 94
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό όταν αυτός συνιστά 
παράβαση των δεσμεύσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά που έχει αναλάβει 
η Ένωση στο πλαίσιο των διεθνών 
συμφωνιών της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της οικείας 
χώρας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και αποκλείει κάθε 
διάκριση σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης·
β) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές και/ή 
οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν στη 
σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
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της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 96
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

5. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την αξιολόγηση εάν υπάρχει 
έλλειψη σημαντικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:

5. Κατά την αξιολόγηση εάν υπάρχει 
έλλειψη σημαντικής αμοιβαιότητας όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ α), η Επιτροπή εξετάζει τα 
ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 98
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της οικείας 
χώρας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και αποκλείει κάθε 
διάκριση σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
ενδεχόμενης χώρας σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις διασφαλίζει τη 
διαφάνεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
αποκλείει κάθε διάκριση σε βάρος των 
αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης·

α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία ή τα 
κανονιστικά μέτρα της ενδεχόμενης χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις ή τις 
συμβάσεις παραχώρησης διασφαλίζουν
τη διαφάνεια σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείουν κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου στα κανονιστικά μέτρα που 
σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις παραχώρησης, πέραν των νομοθετικών 
διατάξεων, τα οποία πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 
ανάλυση της «έλλειψης ουσιαστικής αμοιβαιότητας».

Τροπολογία 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος  5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία ή τα 
κανονιστικά μέτρα της οικείας χώρας, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, 
προκαλούν ή έχουν ως συνέπεια την 
έλλειψη διαφάνειας ή την εισαγωγή 
διακρίσεων εις βάρος των οικονομικών 
φορέων, των αγαθών και των υπηρεσιών 
της ΕΕ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ζητούμενο είναι να συμπεριληφθούν η νομοθεσία ή τα κανονιστικά μέτρα που δεν 
αναφέρονται συγκεκριμένα στις δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις παραχώρησης, αλλά ενδέχεται 
να προβλέπουν διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις ή να έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή 
διακρίσεων εις βάρος των οικονομικών φορέων, των αγαθών και των υπηρεσιών της Ένωσης.

Τροπολογία 101
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές και/ή 
οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν στη 
σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σοβαρών 
και επανειλημμένων παραβιάσεων στον 
τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, στον τομέα του κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου που θεσπίστηκε 
βάσει του δικαίου της Ένωσης, του 
εθνικού δικαίου, των συλλογικών 
συμβάσεων και με βάση τις διατάξεις του 
διεθνούς περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 
αριθ. 94 της ΔΟΕ, η Επιτροπή εξετάζει 
τα ακόλουθα:
i) σε ποιο βαθμό οι νόμοι και οι πρακτικές 
στην εν λόγω χώρα διασφαλίζουν τον 
σεβασμό στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου που θεσπίστηκε βάσει του 
δικαίου της Ένωσης, του εθνικού 
δικαίου, των συλλογικών συμβάσεων και 
με βάση τις διατάξεις του διεθνούς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΧΙ της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης της 
ΔΟΕ αριθ. 94·
ii) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές και/ή 
οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν στη 
σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές κοινωνικού 
ντάμπινγκ για τα συγκεκριμένα αγαθά και 
τις υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 103
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, καλεί σε 
ακρόαση τον σχετικό προσφέροντα ή 
προσφέροντες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς που έχουν αποκλείσει προσφορές 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
αναφέρουν το γεγονός αυτό στην 
προκήρυξη ανάθεσης σύμβασης που 
δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 35 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το άρθρο 42 της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή το άρθρο 27 της 
οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης. Η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την 
δημιουργία των τυποποιημένων εντύπων 
που διέπουν τις ανακοινώσεις για την 
κατακύρωση συμβάσεων. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 105
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
η Επιτροπή έχει εκδώσει την εκτελεστική 
πράξη για την προσωρινή πρόσβαση των 
αγαθών και των υπηρεσιών από μία χώρα 
που διεξάγει ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή του άρθρου 79 της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφού 
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
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αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους 
λόγους για τον ασυνήθιστα χαμηλό 
χαρακτήρα της τιμής ή του κόστους που 
χρεώνεται.
Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας 
δύναται να παραλείψει τη γνωστοποίηση 
ορισμένων στοιχείων αν αυτό εμποδίζει 
την επιβολή των νόμων, αντιβαίνει με 
άλλο τρόπο στο δημόσιο συμφέρον, θίγει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή θα μπορούσε να βλάψει το 
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό επιβάλλει δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στις αναθέτουσες αρχές. Θα ήταν 
υποχρεωμένες να εξοικειωθούν με πολύπλοκους κανόνες καταγωγής και με την τρέχουσα ΣΔΣ 
και τη διμερή κάλυψη προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είναι επιλέξιμη μια χαμηλή προσφορά. 
Επίσης, θα υπήρχε καθυστέρηση στη διαδικασία υποβολής προσφορών σε περίπτωση που θα 
χρειαζόταν κοινοποίηση.

Τροπολογία 107
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή του άρθρου 79 της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφού 
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, να αποδεχθεί μια 

1. Για προσφορές που περιλαμβάνουν 
αγαθά και/ή υπηρεσίες καταγωγής εκτός 
της Ένωσης, στις οποίες η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών και/ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν 
την προσφορά, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς απαιτούν από 
τον εν λόγω οικονομικό φορέα να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος, όταν:
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ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους 
λόγους για τον ασυνήθιστα χαμηλό
χαρακτήρα της τιμής ή του κόστους που 
χρεώνεται.

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
τουλάχιστον χαμηλότερο κατά 20% από 
τη μέση τιμή ή το κόστος των υπόλοιπων 
προσφορών· ή
β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο τουλάχιστον κατά 20% από 
την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς.
2. Το αίτημα για εξήγηση βάσει της 
παραγράφου 1 αφορά, κατά περίπτωση, 
ιδιαίτερα τις ακόλουθες πτυχές:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της
μεθόδου δομικής κατασκευής·
β) τη διαδικασία παρασκευής ή την 
παροχή των υπηρεσιών·
γ) τις ρυθμίσεις τεχνικής φύσης·
δ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών·
ε) τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
ΕΕ·
στ) τις κρατικές ενισχύσεις που έλαβε ο 
προσφέρων κατά τη διάρκεια των 3 
τελευταίων ετών.
3. Όταν μια ασυνήθιστα χαμηλή
προσφορά προσδιορίζεται δυνάμει της 
παραγράφου 1, και με την επιφύλαξη του 
αιτήματος για εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή/ο αναθέτων φορέας ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς.

4. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων 
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φορέας επαληθεύει τις παρασχεθείσες 
πληροφορίες σε προηγούμενη συνεννόηση 
με τον προσφέροντα.
5. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων 
φορέας απορρίπτει την ασυνήθιστα
χαμηλή προσφορά, σε περίπτωση που τα 
παρεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία δεν 
δικαιολογούν το χαμηλό επίπεδο της τιμής 
ή του κόστους που χρεώνεται.

Or. en

Τροπολογία 108
Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή του άρθρου 79 της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφού 
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους λόγους 
για τον ασυνήθιστα χαμηλό χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις (COM(2011)0896) ή του 
άρθρου 79 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
(COM(2011)0895), να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους λόγους 
για τον ασυνήθιστα χαμηλό χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται.

Or. en
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Τροπολογία 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή του άρθρου 79 της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφού
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους λόγους 
για τον ασυνήθιστα χαμηλό χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται.

1. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας, 
βάσει του άρθρου 69 της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις ή του άρθρου 79 της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, απαιτεί 
από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
περιέχεται στην προσφορά, εάν οι 
προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες.

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της 
μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας 
παρασκευής ή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου ή για την προμήθεια των 
αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·
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δ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1α (νέα).
δ α) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 71 της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις ή 
σύμφωνα με το άρθρο 81 της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται 
από φορείς που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.
Αφού επαληθεύσει τις εξηγήσεις του
προσφέροντα να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους λόγους 
για τον ασυνήθιστα χαμηλό χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται.

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση 
με τον προσφέροντα. Μπορεί να 
απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 
παρεχόμενα δικαιολογητικά δεν 
δικαιολογούν επαρκώς το χαμηλό επίπεδο 
της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
διότι δεν συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1α (νέα).
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει 
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής 
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ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο 
μετά από διαβούλευση με τον 
προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς 
προθεσμίας την οποία ορίζει η 
αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά 
κατά την έννοια του άρθρου 107 της 
Συνθήκης.
5. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες διαθέτουν, 
όπως νομοθεσίες, κανονισμούς, 
συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής 
ή εθνικά τεχνικά πρότυπα, και 
σχετίζονται με τα δικαιολογητικά και τα 
έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με 
τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 110
Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που περιέχεται στην 
προσφορά, εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, 
τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 111
Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1α (νέα) μπορεί να αφορούν 
ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της 
μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας 
παρασκευής ή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου ή για την προμήθεια των 
αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·
δ) τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις στον τομέα του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που θεσπίστηκαν βάσει 
του δικαίου της Ένωσης, του εθνικού 
δικαίου, των συλλογικών συμβάσεων ή με 
βάση τις διατάξεις του διεθνούς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΧΙ της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896) ή, 
διαφορετικά, τη συμμόρφωση με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·
ε) τη συμμόρφωση των υπεργολάβων με 
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1α (νέα) – στοιχείο δ). Με 
στόχο την αποφυγή παραβιάσεων των εν 
λόγω υποχρεώσεων, τα κράτη μέλη και οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.
στ) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
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ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση 
με τον προσφέροντα. Μπορεί να 
απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 
παρεχόμενα δικαιολογητικά δεν 
δικαιολογούν επαρκώς το χαμηλό επίπεδο 
της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1β (νέα).
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
διότι δεν συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1β (νέα) – στοιχεία δ) 
και ε).
Η τήρηση των υποχρεώσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1β (νέα) –
στοιχεία δ) και ε) από τους υπεργολάβους 
διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων μέτρων 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που 
ενεργούν στο πλαίσιο της ευθύνης και 
των αρμοδιοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella



PE516.621v01-00 70/79 AM\943395EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι 
μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή 
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 
στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί 
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν 
τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με 
τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν 
είναι σε θέση να αποδείξει, εντός 
επαρκούς προθεσμίας την οποία ορίζει η 
αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά 
κατά την έννοια του άρθρου 107 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 114
Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες διαθέτουν, 
όπως νομοθεσίες, κανονισμούς, 
συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής 
ή εθνικά τεχνικά πρότυπα, και 
σχετίζονται με τα δικαιολογητικά και τα 
έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με 
τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1β (νέα).

Or. en
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Τροπολογία 115
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας 
δύναται να παραλείψει τη γνωστοποίηση 
ορισμένων στοιχείων αν αυτό εμποδίζει 
την επιβολή των νόμων, αντιβαίνει με 
άλλο τρόπο στο δημόσιο συμφέρον, θίγει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή θα μπορούσε να βλάψει το 
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές, σε περίπτωση που 
μια δοκιμή μέσου όρου κρίνει ότι μια 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
ερευνούν την προσφορά απαιτώντας από 
τον οικονομικό φορέα να παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 117
Morten Løkkegaard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τον 
προσφέροντα και είναι υποχρεωμένη να 
απορρίψει την προσφορά εάν η έρευνα 
της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς δεν 
δικαιολογεί το χαμηλό επίπεδο της τιμής 
ή το κόστος που χρεώνεται.

Or. en

Τροπολογία 118
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Έρευνα σχετικά με την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων, των αγαθών και 
των υπηρεσιών της ΕΕ στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών
1. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι είναι προς 
το συμφέρον της Ένωσης, μπορεί ανά 
πάσα στιγμή, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων 
μερών ή ενός κράτους μέλους, να κινήσει 
έρευνα των συμβάσεων εξωτερικού για 
εικαζόμενα περιοριστικά μέτρα που 
αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις.
Ειδικότερα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
το εάν έχουν εγκριθεί ορισμένοι 
σκοπούμενοι αποκλεισμοί σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού.
Σε περίπτωση κίνησης έρευνας, η 
Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, με την οποία καλούνται τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν στην Επιτροπή όλες τις 
σχετικές πληροφορίες εντός της 
καθοριζόμενης προθεσμίας.
2. Η έρευνα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διεξάγεται βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 6.
3. Η αξιολόγηση εκ μέρους της 
Επιτροπής εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, 
πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία 
που παρασχέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τα κράτη μέλη και/ή στοιχεία 
που συγκέντρωσε η Επιτροπή κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, και πρέπει να 
ολοκληρώνεται εντός εννέα μηνών από 
την έναρξη της έρευνας. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί κατά τρεις 
μήνες.
4. Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ως 
αποτέλεσμα της έρευνας για τις 
συμβάσεις εξωτερικού ότι η 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν διατηρεί 
τα εικαζόμενα περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση για την περάτωση της έρευνας. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην έρευνα που απαιτείται πριν από ένα κεντρικό κλείσιμο και η 
οποία καλύπτεται από το άρθρο 10, το οποίο θα πρέπει κατά συνέπεια να διαγραφεί ως περιττό.

Τροπολογία 119
Morten Løkkegaard
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση κίνησης έρευνας, η 
Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με την οποία καλούνται τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη να 
χορηγήσουν στην Επιτροπή όλες τις 
σχετικές πληροφορίες εντός της 
καθοριζόμενης προθεσμίας.

Σε περίπτωση κίνησης έρευνας, η 
Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με την οποία καλούνται τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη να 
χορηγήσουν στην Επιτροπή όλες τις 
σχετικές πληροφορίες εντός τριών μηνών.

Or. en

Τροπολογία 120
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής 
εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις, πραγματοποιείται με 
βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη 
και/ή στοιχεία που συγκέντρωσε η 
Επιτροπή κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εννέα
μηνών από την έναρξη της έρευνας. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 
τρεις μήνες.

3. Η αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής 
εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις, πραγματοποιείται με 
βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη 
και/ή στοιχεία που συγκέντρωσε η 
Επιτροπή κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι
μηνών από την έναρξη της έρευνας. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 
τρεις μήνες.

Or. en

Τροπολογία 121
Emma McClarkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης είναι περιττή σε περίπτωση που διαγραφεί το άρθρο 10.

Τροπολογία 122
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Θέσπιση μέτρων που περιορίζουν την 
πρόσβαση των μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών στην αγορά της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις
1. Όταν διαπιστώνεται σε μια έρευνα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις που εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από την εν λόγω τρίτη 
χώρα οδηγούν σε έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας όσον αφορά το άνοιγμα 
της αγοράς μεταξύ της Ένωσης και της 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις 
που περιορίζουν προσωρινά την 
πρόσβαση των μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών που κατάγονται από την 
τρίτη χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2.
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2. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 είναι δυνατόν να 
λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α) του αποκλεισμού των προσφορών των 
οποίων πάνω από το 50% της συνολικής 
αξίας αποτελείται από μη καλυπτόμενα 
αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία κατάγονται 
από τη χώρα που θεσπίζει ή διατηρεί μια 
περιοριστική πρακτική για τις δημόσιες 
συμβάσεις· και/ή
β) της υποχρεωτικής τιμολογιακής 
ποινικής κύρωσης για το μέρος της 
προσφοράς που αποτελείται από μη 
καλυπτόμενα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία 
κατάγονται από τη χώρα που θεσπίζει ή 
διατηρεί μια περιοριστική πρακτική για 
τις δημόσιες συμβάσεις.
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 μπορούν ειδικότερα 
να περιορίζονται στα εξής:
α) δημόσιες συμβάσεις από κάποιες 
συγκεκριμένες κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων·
β) δημόσιες συμβάσεις για κάποιες 
συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών ή 
υπηρεσιών·
γ) δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν 
κάποια συγκεκριμένα όρια ή βρίσκονται 
εντός αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο κεντρικό κλείσιμο θα υποχρέωνε τα κράτη μέλη να τερματίσουν τις συμβάσεις με 
προμηθευτές τρίτων χωρών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τις 
αναθέτουσες αρχές, υπονομεύοντας τις αρχές που αφορούν τη σχέση κόστους-οφέλους. Δεν 
υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτά τα κλεισίματα θα ασκήσουν επιρροή στην πρόσβαση. Στην 
ουσία, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε αντίποινα. Αυτό θα επηρεάσει επίσης αρνητικά την 
εσωτερική αγορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντική 
διοικητική επιβάρυνση στις αναθέτουσες αρχές.
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Τροπολογία 123
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν διαπιστώνεται σε μια έρευνα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
από την εν λόγω τρίτη χώρα οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές 
πράξεις που περιορίζουν προσωρινά την 
πρόσβαση των μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών που κατάγονται από την 
τρίτη χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2.

1. Όταν διαπιστώνεται σε μια έρευνα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
από την εν λόγω τρίτη χώρα οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικών ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όσον αφορά το άνοιγμα της 
αγοράς μεταξύ της Ένωσης και της 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις 
που περιορίζουν προσωρινά την πρόσβαση 
των μη καλυπτόμενων αγαθών και 
υπηρεσιών που κατάγονται από την τρίτη 
χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταργούμενες διατάξεις Σχέσεις με την οδηγία 2004/17/ΕΚ

Or. en
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Τροπολογία 125
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ καταργούνται από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 15 
του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης των 
άρθρων 58 και 59 της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ καταργούνται από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον θα 
διατηρηθούν τα άρθρα 58 και 59 της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Με βάση τα 
συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης, 
η Επιτροπή υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για την κατάργηση των εν λόγω 
άρθρων, με ισχύ από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
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text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Τροπολογία 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ καταργούνται από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού επικαλύπτει [τα άρθρα 58 και 
59 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ], όσον αφορά 
την ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης, η 
διάταξη του παρόντος κανονισμού
υπερισχύει και εφαρμόζεται στην εν λόγω 
σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτού του νέου κανονισμού είναι να δοθεί η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων 
αμοιβαιότητας σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων και μη διορθωμένων παραβιάσεων των 
δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών προβλέπει ήδη τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα, ο νέος κανονισμός θα πρέπει να 
αντικαταστήσει μόνο τις τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις, εφόσον 
επικαλύπτονται.


