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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης

Τον Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα πρόταση κανονισμού, η 
οποία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καθιέρωσης μιας συνολικής εξωτερικής πολιτικής για 
τις δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από νομικής σκοπιάς, ο βασικός σκοπός της πρότασης είναι να αυξήσει τη μόχλευση της ΕΕ 
στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, με σκοπό ή βελτίωση των δυνατοτήτων 
πρόσβασης των ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων 
χωρών. Από πολιτικής σκοπιάς, αποτελεί μια κομβική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
δημοσιοποιήσει την αποφασιστικότητά της να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση και, ως 
εκ τούτου, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, όπου τα συμφέροντά της σήμερα 
είναι ισχυρότερα και πολύ πιο διαφορετικά από αυτά άλλων φορέων της παγκόσμιας 
εμπορικής σκηνής.

Αυτό είναι ένα μήνυμα με ιδιαίτερη σημασία, ιδίως στο σκηνικό της οικονομικής κρίσης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας η ΕΕ με εμμονή αντέδρασε στην υιοθέτηση προστατευτικών 
μέτρων, καθώς και σε οποιαδήποτε αναδίπλωση όσον αφορά τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Σε 
συνεπή γραμμή με την προσέγγιση αυτή, η πρόταση αυτή δηλώνει το προφανές: η ΕΕ 
αντιμετωπίζει πράγματι μεγαλύτερο και σκληρότερο ανταγωνισμό - ενίοτε μάλιστα
ακόμη και αθέμιτο - από τους εμπορικούς εταίρους της· αντί λοιπόν να κλείσει την αγορά των 
δημόσιων συμβάσεων στους ξένους φορείς, απαιτεί ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην 
αγορά για τους φορείς και τα αγαθά της στο εξωτερικό.

Η εν λόγω πρόταση κανονισμού προβλέπει σειρά μηχανισμών που περιλαμβάνουν 
διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα
αποκατάστασης των προβλημάτων των περιοριστικών πρακτικών στις δημόσιες συμβάσεις. 
Μόνο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί αδυνατούν να λύσουν το θέμα, 
τίθενται σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην πρόταση περιοριστικά μέτρα.

Πτυχές στον τομέα της εσωτερικής αγοράς

Μέχρι σήμερα, οι αναθέτουσες αρχές δεν είχαν σαφές πλαίσιο εντός του οποίου θα 
εφαρμόζονταν οι διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Η 
πρόταση αυτή αλλάζει την κατακερματισμένη προσέγγιση που ακολουθούσαν διάφορα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνονταν μεμονωμένες αποφάσεις προκειμένου να 
αποτραπεί η πρόσβαση στις εθνικές αγορές δημοσίων συμβάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών 
από τρίτες χώρες. Αντ’ αυτού, το κεντρικό σύστημα διασφαλίζει την ενιαία μεταχείριση των 
προϊόντων και υπηρεσιών των τρίτων χωρών.

Η επιτροπή IMCO είχε περιορισμένες μόνο αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση του 
παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, η γνωμοδότησή της περιορίζεται στις πλέον ουσιώδεις 
διατάξεις.



PE510.696v01-00 4/12 PA\935586EL.doc

EL

Ειδικότερα, τα άρθρα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της επιτροπής IMCO
είναι τα εξής:

Άρθρο 6 παράγραφος 7 - Εξουσιοδότηση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων 
να αποκλείουν προσφορές που περιέχουν μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες:
Δημοσίευση των αποκλεισμών προσφορών και κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τις 
ανακοινώσεις συμβάσεων.

Άρθρο 17 παράγραφος 3 - διαδικασία επιτροπής: - Αρμοδιότητα της συμβουλευτικής 
επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 71/306/ΕΟΚ.

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις: κατάργηση των άρθρων 58 και 59 της 
2004/17/EΚ

Τα άρθρα στα οποία η επιτροπή IMCO έχει αρμοδιότητα από κοινού με την επιτροπή INTA
είναι τα εξής:

Άρθρο 2 : Ορισμοί
Άρθρο 7 : Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Άρθρο 17 παράγραφος 1: Διαδικασία επιτροπής
Άρθρο 18 : Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 19: Υποβολή εκθέσεων

Θέση του εισηγητή

Μεταξύ άλλων, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες που αφορούν τους ορισμούς
στο άρθρο 2. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των ορισμών της 
πρότασης αυτής με τους ορισμούς που έχουν συμφωνηθεί από την επιτροπή IMCO στην 
τοποθέτησή της σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την κλασική οδηγία δημοσίων 
συμβάσεων (A7-0007/2013).

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει την εξασφάλιση μεγαλύτερης σαφήνειας και ασφάλειας 
όσον αφορά το άρθρο 7, παράγραφος 1 και τη σχετική αιτιολογική σκέψη 19, σχετικά με την 
δυνατότητα άλλων προσφερόντων να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε 
περίπτωση σκοπούμενης αποδοχής μιας ασυνήθως χαμηλής προσφοράς.

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει να συνδεθεί η υποχρέωση πρώτης υποβολής εκθέσεων από την 
Επιτροπή, με τη μελλοντική ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, αντί να 
αναφέρεται ρητώς - αλλά ενδεχομένως υπερβολικά νωρίς ή υπερβολικά καθυστερημένα - μια 
ημερομηνία ( 1η Ιανουαρίου 2017), όπως προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1
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, τη διασφάλιση των 
αξιών της, των θεμελιωδών 
συμφερόντων, της ασφάλειας, της 
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της 
και την προώθηση της ενσωμάτωσης όλων 
των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, 
μεταξύ άλλων και μέσω της προοδευτικής 
κατάργησης των περιορισμών του διεθνούς 
εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Υπό το πρίσμα της γενικότερης 
πολιτικής της Ένωσης για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες όπως προβλέπεται, 
μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2009, είναι σκόπιμο να 
εξομοιωθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
που προέρχονται από τις χώρες αυτές με τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης.

(26) Υπό το πρίσμα της γενικότερης 
πολιτικής της Ένωσης για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες όπως προβλέπεται, 
μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2009, είναι σκόπιμο να 
εξομοιωθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
που προέρχονται από τις χώρες αυτές με τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης, 
προκειμένου να παρασχεθούν οι 
αναγκαίες οικονομικές ευκαιρίες για την 
καλύτερη ενσωμάτωση των αγορών τους 
στην παγκόσμια οικονομία.
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Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που προσφέρει αγαθά 
στην αγορά·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την θέση της επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) ως «οικονομικός φορέας» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
δημόσιος φορέας, ή κοινοπραξία αυτών 
των προσώπων και/ή φορέων, που 
προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση 
εργασιών και/ή έργων, την προμήθεια 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην 
αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την θέση της επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που προσφέρει στην 
αγορά την εκτέλεση εργασιών ή ενός 
έργου ή την παροχή υπηρεσιών·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την θέση της επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1– στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) «προσφέρων»: ένας οικονομικός 
φορέας που έχει υποβάλει προσφορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την θέση της επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο όρος «οικονομικός φορέας» 
καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες 
«προμηθευτής» και «πάροχος 
υπηρεσιών»·

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την θέση της επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ο οικονομικός φορέας που έχει 
υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως 
«προσφέρων»·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την θέση της επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η καταγωγή μιας υπηρεσίας καθορίζεται 
με βάση την καταγωγή του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που την παρέχει. Η 
καταγωγή του παρόχου υπηρεσιών
λογίζεται ότι είναι:

Η καταγωγή μιας υπηρεσίας καθορίζεται 
με βάση την καταγωγή του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που την παρέχει. Η 
καταγωγή του οικονομικού φορέα που
παρέχει την υπηρεσία λογίζεται ότι είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή απαιτείται λόγω των αλλαγών στο άρθρο 2 (ορισμοί).

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
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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.

7. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς που έχουν αποκλείσει προσφορές 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
αναφέρουν, περιλαμβανομένων και των 
λόγων του αποκλεισμού, 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.

Or. en

Τροπολογία 11
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 

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 
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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.

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, και
που παρέχει ο ενδιαφερόμενος 
προσφέρων.

Αφού ενημερωθούν από την/τον 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
όσον αφορά την πρόθεσή της/του να 
αποδεχθεί μια ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά, οι άλλοι προσφέροντες έχουν 
τη δυνατότητα να παράσχουν, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, σχετικές 
πληροφορίες στην/στον αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα, προκειμένου να 
της/του δώσουν τη δυνατότητα να 
αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή,
έχοντας πλήρη επίγνωση των εν δυνάμει 
παραγόντων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την αξιολόγηση του 
ασυνήθιστα χαμηλού χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι και οι άλλοι προσφέροντες που έχουν ενημερωθεί 
σχετικά με την πρόθεση της/του αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η απόφαση για την αποδοχή της προσφοράς θα καταστεί όσο 
το δυνατόν πιο ενημερωμένη.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ούτε η Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο, 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε τα 
κράτη μέλη, ούτε οι υπάλληλοί τους 
επιτρέπεται να αποκαλύπτουν 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που έλαβαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος 

Διαγράφεται
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κανονισμού χωρίς τη ρητή άδεια του 
παρόχου των πληροφοριών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται από τη νέα παράγραφο 4α(νέα) του άρθρου 18.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Επ’ ουδενί πληροφορίες που 
παραλαμβάνονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και χαρακτηρίζονται 
από τον προσφέροντα ως πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, μπορούν να 
κοινοποιηθούν, χωρίς τη ρητή άδεια του 
προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και 
τουλάχιστον ανά τριετία από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση των οικονομικών 
φορέων της ΕΕ στις διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων σε τρίτες χώρες που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 

Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και εφεξής
τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις 
διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση των οικονομικών φορέων της 
ΕΕ στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
σε τρίτες χώρες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τις 
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αιτήματος, τις κατάλληλες πληροφορίες. κατάλληλες πληροφορίες.

Or. en


