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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των οδηγιών
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2004/18/ΕΚ) και σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών (οδηγία 2004/17/ΕΚ). Υπέβαλε επίσης μία πρόταση νέας οδηγίας 
με σκοπό τη ρύθμιση του τομέα των συμβάσεων παραχώρησης και, μόνο εν συνεχεία, μία 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
εσωτερική αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ και σχετικά με διαδικασίες για τη στήριξη 
των διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών.

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο του διεθνούς εμπορίου· ο τομέας 
των συμβάσεων κυμαίνεται μεταξύ του 15 και του 20% του ΑΕγχΠ στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Παρά τη σπουδαιότητά της, η αγορά των δημόσιων συμβάσεων παραμένει ένας από τους πιο 
κλειστούς (η Επιτροπή εκτιμά ότι πάνω από το μισό της παγκόσμιας αγοράς δημόσιων 
συμβάσεων είναι ακόμη κλειστό στον ξένο ανταγωνισμό) και λιγότερο ρυθμισμένους τομείς 
του διεθνούς εμπορίου.

Σε πολυμερές επίπεδο, ρυθμιστικό μέσο αναφοράς είναι η Διεθνής Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Government Procurement Agreement - GPA), η οποία υποβλήθηκε 
πρόσφατα σε διαδικασία αναθεώρησης που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Η εν λόγω 
αναθεώρηση είχε σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και του ανοίγματος των διεθνών αγορών 
δημόσιων συμβάσεων και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης επαινεί αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης και εύχεται να εγκριθεί γρήγορα εκ 
μέρους της ΕΕ· ταυτόχρονα διαπιστώνει ότι μόνο 42 κράτη μέλη του ΠΟΕ (εκ των οποίων τα 
27 είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ) έχουν προσχωρήσει προς το παρόν σε αυτή τη διεθνή 
συμφωνία και εύχεται ειλικρινά να μπορέσουν να προσχωρήσουν σε αυτήν πολλές άλλες 
χώρες, ιδίως οι πιο ανεπτυγμένες χώρες και οι αναδυόμενες οικονομίες, προκειμένου να 
αποκτήσει η συμφωνία ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και έτσι να καθιερώσει ένα σύστημα 
κοινών διατάξεων με οικουμενική ισχύ σε αυτό τον σημαντικό τομέα του διεθνούς εμπορίου. 

Ειδικές διατάξεις που αφορούν τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων υπάρχουν και σε μία 
άλλη συμφωνία του ΠΟΕ, τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών.

Σε διμερές επίπεδο, η ΕΕ είναι επίσης δεσμευμένη από υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο 
ορισμένων διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί (με την Αλβανία, με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με το CARIFORUM, με τη Χιλή, με την 
Κροατία, με το Μεξικό, με το Μαυροβούνιο, με τη Νότιο Κορέα και με την Ελβετία). Ο 
τομέας των συμβάσεων αποτελεί σημαντικό και συχνά ευαίσθητο κεφάλαιο στις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών με άλλους διεθνείς εταίρους.

Κατά συνέπεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς 
διάστασης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Τονίζει την ανάγκη να ανοίξουν 
προοδευτικά οι διεθνείς αγορές δημόσιων συμβάσεων επί τη βάσει ενός συστήματος κοινών 
διατάξεων, σε πλαίσιο αμοιβαιότητας, ισοτιμίας και σεβασμού των διεθνών προτύπων 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργασιακού χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει 
σήμερα στους διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης έναν σημαντικό βαθμό πρόσβασης στη δική 
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της αγορά δημόσιων συμβάσεων, πράγμα που συχνά δεν βρίσκει ανταπόδοση από άλλους 
σημαντικούς διεθνείς εμπορικούς εταίρους. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί επομένως αποφασιστικότερη δράση εκ μέρους της ΕΕ 
μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και συνεκτικής διαπραγματευτικής τακτικής, για να 
αποκατασταθούν συνθήκες ισορροπίας και να εγκαθιδρυθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε 
διεθνές επίπεδο.

Από αυτή την άποψη εκφράζει τη λύπη του για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
μην προχωρήσει σε ενιαία ρύθμιση της "εξωτερικής διάστασης" του τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων· η απόφαση να μην προταθούν εκ νέου οι διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ σε 
ό,τι αφορά τις προσφορές που εμπεριέχουν ξένα αγαθά και υπηρεσίες και η συνακόλουθη 
υποβολή νομοθετικής πρότασης που, μολονότι συμπληρωματική, είναι εντελώς αυτόνομη και 
υπάγεται σε χωριστή νομοθετική διαδικασία (όσο κι αν το ουσιαστικό περιεχόμενό της είναι
ευπρόσδεκτο), ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν επικίνδυνο νομοθετικό κενό, το οποίο 
θα στερεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία από τις αναγκαίες διατάξεις που αποσκοπούν στη 
ρύθμιση της πρόσβασης αγαθών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων τρίτων χωρών στην 
ευρωπαϊκή αγορά δημόσιων συμβάσεων. 

Γι’ αυτό τον λόγο ο συντάκτης θεωρεί άκρως σημαντική την κατάρτιση ενός συστηματικού 
και διεξοδικού συνόλου κανόνων που θα επιτρέπουν ν απορρίπτονται τυχόν προσφορές στις 
οποίες κυριαρχούν αγαθά και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από διεθνείς συμφωνίες· γι’ 
αυτό τον σκοπό, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να προσαρμόσει καταλλήλως τις 
διατάξεις που προτείνει η ίδια η Επιτροπή στην πρόσφατη πρόταση κανονισμού της.

Πέραν αυτού, φαίνεται αναγκαίο να καταστεί περιοριστικότερη η ρύθμιση που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις λεγόμενες "ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές", με την 
πρόβλεψη ενός μηχανισμού αυτόματου αποκλεισμού για τις προσφορές που είναι σημαντικά 
χαμηλότερες από τις άλλες και την επέκταση των ελάχιστων προϋποθέσεων για την αίτηση 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους οικονομικών παραγόντων.

Κρίθηκε, τέλος, σκόπιμο να εισαχθούν ορισμένες τροπολογίες που έχουν σκοπό να 
προβάλουν πληρέστερα το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στον τομέα αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:



AD\917955EL.doc 5/12 PE492.632v01-00

EL

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός 
της Εσωτερικής Αγοράς και χάνουν 
σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι 
δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους έτσι 
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται 
από ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες 
τιμές. Ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα 
εξασφάλιζε πραγματική και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για 
όλους τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης και ασφάλεια δικαίου, που 
ευνοούν τις δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και στρατηγικές υπηρεσίες προς 
τους πολίτες.

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός 
της Εσωτερικής Αγοράς και χάνουν 
σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι 
δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους έτσι 
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται 
από ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες 
τιμές. Ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα 
εξασφάλιζε πραγματική και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για 
όλους τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης και ασφάλεια δικαίου, που 
ευνοούν τις δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και στρατηγικές υπηρεσίες προς 
τους πολίτες. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο 
θα καθιστούσε δυνατή και την αυξημένη 
ασφάλεια δικαίου για τους διεθνείς 
οικονομικούς παράγοντες και θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια βάση και ένα 
μέσο για μεγαλύτερο άνοιγμα των διεθνών 
αγορών δημόσιων συμβάσεων και 
ενίσχυση των διεθνών εμπορικών 
συναλλαγών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
ανατίθενται από διεθνείς οργανισμούς εκ 
μέρους τους και για λογαριασμό τους. 
Υφίσταται, ωστόσο, η ανάγκη διευκρίνισης 
σε ποιο βαθμό η οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης που διέπονται από ειδικούς 
διεθνείς κανόνες.

(16) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
ανατίθενται από διεθνείς οργανισμούς εκ 
μέρους τους και για λογαριασμό τους. 
Υφίσταται, ωστόσο, η ανάγκη διερεύνησης 
του σε ποιο βαθμό η οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης που διέπονται από ειδικούς 
διεθνείς κανόνες, για να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους 
οικονομικούς παράγοντες. Η εσωτερική 
αγορά και οι διεθνείς αγορές 
διασυνδέονται ολοένα και περισσότερο· 
ως εκ τούτου, οι αξίες της ΕΕ, όπως η 
διαφάνεια, η αυστηρή στάση έναντι της 
διαφθοράς, η αρχή της αμοιβαιότητας 
και η προαγωγή των κοινωνικών και 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, θα πρέπει να 
προωθούνται δεόντως στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς 
παράγοντες που έχουν συμμετάσχει σε 
εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί 
ένοχοι δωροδοκίας, απάτης σε βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους ή 
προσφέροντες σε περίπτωση σοβαρών 
παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού 

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς 
παράγοντες που έχουν συμμετάσχει σε 
εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί 
ένοχοι δωροδοκίας, απάτης σε βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 
και άλλες σοβαρές παραβιάσεις της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας που 
αποσκοπεί στην προάσπιση δημόσιων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη,
θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται με 
υποχρεωτικό αποκλεισμό στο επίπεδο της 
Ένωσης. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές
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δικαίου με σκοπό την προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη ή 
όταν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή συνεχιζόμενες 
αδυναμίες κατά την εκτέλεση 
προγενέστερης σύμβασης παραχώρησης ή 
συμβάσεων παραχώρησης παρόμοιας 
φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο αναθέτοντα φορέα.

και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους 
ή προσφέροντες, όταν ο οικονομικός 
παράγων έχει παρουσιάσει σημαντικές ή 
συνεχιζόμενες αδυναμίες κατά την 
εκτέλεση προγενέστερης σύμβασης 
παραχώρησης ή συμβάσεων παραχώρησης 
παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα 
αρχή ή τον ίδιο αναθέτοντα φορέα.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:

α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ· 

α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

β) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές.

β) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις παραχώρησης των οποίων η 
αξία ισούται ή υπερβαίνει τα:
α) 2.500.000 ευρώ προκειμένου για τις 
συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν 
υπηρεσίες (εξαιρουμένων των 
κοινωνικών υπηρεσιών)·
β) 5.000.000 ευρώ για τις συμβάσεις 
παραχώρησης που αφορούν έργα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ



PE492.632v01-00 8/12 AD\917955EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περίπτωση που οι συμβάσεις 
παραχώρησης χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από διεθνή οργανισμό ή 
διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα.

διαγράφεται

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του 
πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση 
συγχρηματοδότησης σημαντικού μέρους 
της σύμβασης παραχώρησης από διεθνή 
οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό 
ίδρυμα, τα συμβαλλόμενα μέρη 
αποφασίζουν τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οποίες συνάδουν προς 
τις διατάξεις της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για την ελέγχουσα αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή 
του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την αρχή που θέτει η νομολογία του Δικαστηρίου, το οποίο 
βασίζεται στην έννοια ‘κύριο μέρος’ που δεν σημαίνει αναγκαστικά το μεγαλύτερο μέρος. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β)τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 
με το πλαίσιο της συμφωνίας· 

διαγράφεται

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την τήρηση της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Τροπολογία 11
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) άλλες σοβαρές παραβιάσεις της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας που 
αποσκοπεί στην προάσπιση δημόσιων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 52 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 70 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
είναι δυνατή όταν ο αναθέτων φορέας 
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 
25.

2. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για 
τη σύμβαση παραχώρησης είναι δυνατή 
όταν ο αναθέτων φορέας αποδέχεται την 
υποβολή των αιτήσεων αυτών με 
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 
25.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) η συμμόρφωση προς την ενωσιακή ή 
διεθνή εργατική και περιβαλλοντική 
νομοθεσία.



PE492.632v01-00 12/12 AD\917955EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
17.1.2012

Γνωμοδότηση της
   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
17.1.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
   Ημερομηνία ορισμού

Gianluca Susta
25.1.2012

Εξέταση στην επιτροπή 25.4.2012 11.7.2012 18.9.2012

Ημερομηνία έγκρισης 6.11.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

26
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de 
Sarnez, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, 
Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut 
Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan 
Zahradil, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla 
Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Oldřich Vlasák


