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Ιστορικό

Στις 21 Μαρτίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα πρόταση κανονισμού. 
Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών. Όσον αφορά τους λοιπούς 
λόγους θεσπίσεως του κανονισμού, γίνεται παραπομπή στην αιτιολογική έκθεση της 
πρότασης της Επιτροπής COM (2012)01241.

Όπως δηλώνει η ίδια η Επιτροπή, παράλληλα με την πρότασή αυτή, επιδιώκει να προωθήσει 
την πρόσβαση στην αγορά μέσω περαιτέρω βελτιώσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ και της 
Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ).

Κατά τις περασμένες εβδομάδες τέθηκαν ορισμένα ζητήματα, μεταξύ αυτών τα εξής:

1. Πόσο ανοικτές είναι ουσιαστικά οι αγορές δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ σε 
σύγκριση με τις αγορές των εμπορικών εταίρων μας;
Κατά την άποψη του εισηγητή, το ζήτημα αυτό δεν αναλύεται επαρκώς από την 
Επιτροπή αλλά ούτε και από την παρούσα αξιολόγηση αντικτύπου. Επιπλέον, 
ουσιαστικό σχετικό πόρισμα δεν προέκυψε ούτε κατά την ακρόαση. Για το λόγο αυτό, 
ο εισηγητής, κατόπιν διαβούλευσης με τους συντονιστές και τους σκιώδεις εισηγητές, 
ζήτησε από την επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου του Κοινοβουλίου να διερευνήσει εκ 
νέου, μεταξύ άλλων, το ζήτημα αυτό. Η νέα αυτή εκτίμηση αντικτύπου αναμένεται να 
υποβληθεί τον Ιούνιο και θα συμπεριληφθεί τότε, ενδεχομένως, στο σχέδιο έκθεσης.

2. Υπάρχουν σήμερα τρόποι για τον αποκλεισμό των παρόχων ορισμένων προϊόντων 
και υπηρεσιών από την αγορά δημοσίων συμβάσεων;
Πέρα από τα ισχύοντα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, σε πολλά κράτη 
ισχύουν ρυθμίσεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Προκειμένου να αποφευχθεί ή 
στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και, παράλληλα, να διασφαλιστεί ότι η κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ μπορεί να επιτύχει αποτελεσματική μόχλευση, ο εισηγητής 
προτείνει την κατάργηση των ρυθμίσεων αυτών με την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
Πρόταση: Συμπερίληψη του περιεχομένου της αιτιολογικής σκέψης 18 στα επόμενα 
άρθρα.

3. Συμβάλλει όντως το μέσο αυτό στο άνοιγμα της αγοράς ή αποτελεί μέσο 
προστατευτισμού;
Κατά την άποψη του εισηγητή, το ερώτημα αυτό δεν απαντήθηκε τεκμηριωμένα στην 
εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής και τις συζητήσεις στην επιτροπή, ούτε και στην 
ακρόαση ή τις διάφορες συναντήσεις. Εντούτοις, η εξ ολοκλήρου απόρριψη του 
μηχανισμού για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη. Στην εισαγωγή του σχεδίου 
κανονισμού, η Επιτροπή αναφέρεται σε ρήτρα επανεξέτασης, η οποία όμως δεν 
περιλαμβάνεται έπειτα στο κείμενο. Η εισαγωγή ρήτρας επανεξέτασης θα διευκόλυνε 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων του μέσου μετά την έγκρισή του, καθώς και την 
αντίστοιχη αναθεώρησή του.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_el.pdf (σελίδες 1-11)
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Πρόταση: Συμπερίληψη ρήτρας επανεξέτασης στο άρθρο 19, παράλληλα με την 
υποχρέωση υποβολής έκθεσης, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει 
τροποποιημένο σχέδιο κανονισμού με την παρουσίαση της δεύτερης έκθεσης ή 
τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, ο 
κανονισμός παύει να ισχύει από το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους μετά την 
υποβολή της δεύτερης έκθεσης.

4. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θίγονται οι αναπτυσσόμενες χώρες;
Σε πολλές συζητήσεις με συνάδελφους και μη κυβερνητικές οργανώσεις εξετάστηκε ο 
κίνδυνος να αντιμετωπιστούν οι αναπτυσσόμενες χώρες κατά κάποιο τρόπο ως 
παράπλευρες απώλειες, δεδομένου ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι 
ακόμη σε θέση να ανοίξουν τις αγορές τους λόγω της οικονομικής τους κατάστασης.
Πρόταση: Παράλληλα με τις χώρες που προτείνει η Επιτροπή (τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, ΛΑΧ), για τις οποίες δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 2, ο εισηγητής προτείνει την εισαγωγή μιας περαιτέρω 
διαφοροποίησης βάσει του κριτηρίου του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο 1 του νέου 
κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (αριθ. 978/2012).

5. Δημιουργεί το άρθρο 6 ουσιαστική μόχλευση για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις 
στον τομέα της εμπορικής πολιτικής;
Το άρθρο αυτό έλαβε την περισσότερη κριτική κατά τους περασμένους μήνες, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων ζητημάτων: 
- Δημιουργεί το άρθρο αυτό ουσιαστική μόχλευση;
- Πώς θα δράσουμε εάν ορισμένοι αναθέτοντες φορείς επιθυμούν να αποκλείσουν 

συγκεκριμένους παρόχους και άλλοι φορείς δεν συμφωνούν;
- Κατά την έγκριση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 6, δεν θα πρέπει να 

κινείται αυτόματα διαδικασία από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 
με στόχο τη δράση με συνέπεια;

- Θα πρέπει να αναφέρεται πάντα υποχρεωτικά στην προκήρυξη η πιθανή 
εφαρμογή του άρθρου από αναθέτοντα φορέα;

- Ενέχει το άρθρο αυτό τον κίνδυνο ενίσχυσης της γραφειοκρατίας της διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων;

Πρόταση: Διατήρηση του άρθρου αλλά ταυτόχρονη διασφάλιση ότι δεν οδηγεί σε 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς ενώ εφαρμόζεται πράγματι η εμπορική 
πολιτική της ΕΕ και παράγεται μόχλευση. Οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούν, 
συνεπώς, να επικαλούνται το άρθρο όταν κινείται διαδικασία κατά τα άρθρα 8 και 10.

6. Πώς θα δράσουμε εάν ορισμένοι αναθέτοντες φορείς επιθυμούν να κάνουν χρήση 
του άρθρου 13;
Κατά την άποψη του εισηγητή, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή ρήτρας επιείκειας 
σύμφωνα με το άρθρο 13. Εντούτοις, οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να 
επωφελούνται από την παρέκκλιση αυτή προς αποφυγή της εφαρμογής του 
κανονισμού, καθώς πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή κοινής εμπορικής πολιτικής 
και η αποτελεσματική μόχλευση.
Πρόταση: Ενσωμάτωση μηχανισμού με τον οποίο η Επιτροπή θα μπορεί να 
απαγορεύει σε αναθέτοντες φορείς τη χρήση της συγκεκριμένης παρέκκλισης.
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7. Ποιο είναι το περιθώριο δράσης της Επιτροπής σε σχέση με τις πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση;
Κατόπιν πρότασης του εισηγητή και μετά από διαβουλεύσεις των συντονιστών με 
τους σκιώδεις εισηγητές, αποφασίστηκε να ζητηθεί νομική γνωμοδότηση επί του 
θέματος από τη Νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Η γνωμοδότηση αυτή 
αναμένεται να υποβληθεί τις επερχόμενες εβδομάδες.
Πρόταση: Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής, εάν κριθεί σκόπιμη, με βάση 
τις προτάσεις της Νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου.


