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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0124),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0084/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες καταγωγής έτσι ώστε 
οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
να γνωρίζουν εάν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 

(11) Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες καταγωγής έτσι ώστε 
οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
να γνωρίζουν εάν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
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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 κώδικα. 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.

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 κώδικα. 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. Ο 
προσδιορισμός της καταγωγής μιας 
υπηρεσίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τις αρχές της γενικής συμφωνίας για τις
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
(GATS) του ΠΟΕ. Οι διατάξεις που 
καθορίζουν τους κανόνες καταγωγής των 
υπηρεσιών πρέπει να προλαμβάνουν την 
παράκαμψη, μέσω της ίδρυσης εικονικών 
εταιρειών, των περιορισμών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στην 
αιτιολογική σκέψη 9 θα πρέπει να 
καλύπτουν την εφαρμογή των κανόνων 
καταγωγής στην πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη σημασία του να αποφευχθεί η 
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καταστρατήγηση των περιορισμών της αγοράς μέσω εικονικών εταιρειών (ιδίως όσον αφορά το 
άρθρο 3).

Τροπολογία 2

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, 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 
συνομολογηθεί 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 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 
συνομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτό δεν αφορά τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων για αγαθά και 
υπηρεσίες που κατάγονται από τις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
όπως ορίζεται από τους σχετικούς 
κανόνες καταγωγής, καθώς επίσης τις 
συμβάσεις για αγαθά και υπηρεσίες που 
κατάγονται από χώρες οι οποίες 
επωφελούνται από το καθεστώς «Όλα 
εκτός από όπλα», όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, καθώς και τις συμβάσεις 
αγαθών και υπηρεσιών που κατάγονται 
από αναπτυσσόμενες χώρες που 
θεωρούνται ευάλωτες λόγω έλλειψης 
διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξής 
τους στο διεθνές εμπορικό σύστημα, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα VII του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θέλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τις τρίτες χώρες 
που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 3

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 

(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, και 
πρέπει να κινήσει έρευνα σχετικά με την 
πρόσβαση των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων της 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Δεν θα 
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βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θέλει να δημιουργήσει μια στενότερη σύνδεση 
ανάμεσα στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8.

Τροπολογία 4

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 
τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για 
να διασφαλιστεί η άσκηση των 
δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο 
των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως 

(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. 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 
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.
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αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις για δημιουργία στενότερης σύνδεσης ανάμεσα στη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της ΕΕ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα.

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της ΕΕ εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν τα 
επανορθωτικά/διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα 
δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροποποίηση, ο εισηγητής θα ήθελε να αποφύγει μια ατελείωτη διαδικασία 
διαβούλευσης ευθυγραμμίζοντας την αιτιολογική σκέψη με την απαλοιφή του άρθρου 9 
παράγραφος 3 (τρίτο εδάφιο).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να (23) Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
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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.

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 και 
θα πρέπει να εφαρμόζονται για μέγιστη 
περίοδο πέντε ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θέλει να περιορίσει την περίοδο υποχρεωτικού 
αποκλεισμού συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στα 5 έτη.

Τροπολογία 7

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 

(26) Υπό το πρίσμα των γενικότερων 
στόχων πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξιών, που 
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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.

αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, είναι σκόπιμο να 
αφομοιώνονται αγαθά και υπηρεσίες από 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που 
επωφελούνται από το καθεστώς «Όλα 
εκτός από όπλα», καθώς επίσης αγαθά 
και υπηρεσίες από αναπτυσσόμενες χώρες 
που θεωρούνται ευάλωτες λόγω έλλειψης 
διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξής 
τους στο διεθνές εμπορικό σύστημα, 
όπως ορίζεται στα παραρτήματα IV και 
VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή 
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων στα αγαθά και τις υπηρεσίες 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να αποκλείσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες και τις δυνητικά δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ+ από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον 
ανά τριετία έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

(30) Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον 
ανά τριετία έκθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Στην έκθεσή της η 
Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του 
κανονισμού καθώς και την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί όσον αφορά την 
αμοιβαιότητα στο άνοιγμα των αγορών 
δημοσίων συμβάσεων. Μαζί με τη 
δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, που 
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αναμένεται το αργότερο έξι έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού, η 
Επιτροπή είτε υποβάλλει πρόταση για 
βελτίωση του κανονισμού είτε εκθέτει 
τους λόγους για τους οποίους η ίδια 
θεωρεί ότι δεν απαιτούνται αλλαγές στον 
εν λόγω κανονισμό. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση ούτε 
εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
απαιτούνται αλλαγές στον εν λόγω 
κανονισμό, ο κανονισμός αυτός παύει να 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θέλει να εισαγάγει μια ρήτρα επανεξέτασης.

Τροπολογία 9

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 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. Τα κράτη μέλη ή οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
τους μπορούν να περιορίσουν την 
πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών τρίτων 
χωρών στις δικές τους διαδικασίες 
υποβολής προσφορών μόνο μέσω μέτρων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 10

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·

α) «οικονομικός φορέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας, ή 
κοινοπραξία τέτοιων προσώπων και/ή 
φορέων, που προσφέρει την εκτέλεση 
εργασιών ή εργασίας, την προμήθεια 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην 
αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία 
περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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·

β) «προσφέρων»: οικονομικός παράγων 
που έχει υποβάλει προσφορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία 
περί δημοσίων συμβάσεων.
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Τροπολογία 12

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

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία 
περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 13

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 τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία 
περί δημοσίων συμβάσεων.



PR\1001084EL.doc 17/39 PE516.711v02-00

EL

Τροπολογία 14

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.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Φραστική τροποποίηση στο γερμανικό κείμενο.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) εικάζεται «έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας» όταν τα περιοριστικά 
μέτρα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η Επιτροπή εξετάζει τον 
βαθμό στον οποίο οι νόμοι περί δημοσίων 
συμβάσεων της συγκεκριμένης χώρας 
διασφαλίζουν διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και αποκλείουν 
κάθε διάκριση εις βάρος των αγαθών, 
των υπηρεσιών και των οικονομικών 



PE516.711v02-00 18/39 PR\1001084EL.doc

EL

φορέων της Ένωσης, καθώς και τον 
βαθμό στον οποίο 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.

Or. en

Τροπολογία 16

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 τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/yyyy του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της… για τη θέσπιση 
του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα1 x.

__________________ __________________

18 ΕΕ L 302, 19.10.1992, σ. 1
1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 2012/2007 (COD) για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 
(αναδιατύπωση) βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και θα καταργήσει και θα 
αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας), 
καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2913/1992. Θα ψηφιστεί στην ολομέλεια τον Σεπτέμβριο 
και θα τεθεί σε ισχύ από την 1.11.2013.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – 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

Ευθυγράμμιση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία 
περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που κατάγονται 
από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, 
αντιμετωπίζονται ως καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες.

Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που κατάγονται 
από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 ή από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που θεωρούνται 
ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης 
και ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 978/2012, αντιμετωπίζονται ως 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να αποκλείσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες και τις δυνητικά δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ+ από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 19

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. Εφόσον η Επιτροπή κινήσει έρευνα για 
τις συμβάσεις εξωτερικού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8, τότε, μετά από 
αίτημα αναθετουσών αρχών/αναθετόντων 
φορέων και μετά τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης σχετικά με την έναρξη της 
έρευνας στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να δημιουργήσει μια στενότερη σύνδεση 
ανάμεσα στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) όπου κρίνεται σκόπιμο, οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία θεωρείται χρήσιμη από 
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την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 21

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 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.

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

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θα ήθελε να διασφαλίσει ότι ο όρος «ημερολογιακές ημέρες» χρησιμοποιείται με 
συνέπεια σε ολόκληρη την πρόταση, αντί για την εναλλασσόμενη χρήση των όρων «ημέρες», 
«ημερολογιακές ημέρες» και «εργάσιμες ημέρες».

Τροπολογία 22

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 

3. Για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με την έγκριση 
του σκοπούμενου αποκλεισμού εντός ενός 
μηνός, αρχής γενομένης την πρώτη 
ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία 
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παραλαβής της κοινοποίησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με την εξεταστική διαδικασία που 
αναφέρεται 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.

παραλαβής της κοινοποίησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με την εξεταστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. 
Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παρατείνεται μία φορά για ένα μήνα, 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 μηνιαίας 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θα ήθελε να διασφαλίσει ότι ο όρος «ημερολογιακές ημέρες» χρησιμοποιείται με 
συνέπεια σε ολόκληρη την πρόταση, αντί για την εναλλασσόμενη χρήση των όρων «ημέρες», 
«ημερολογιακές ημέρες» και «εργάσιμες ημέρες». Επιπλέον, ο εισηγητής θα ήθελε να μειώσει 
τη διάρκεια των διαδικασιών σε ολόκληρη την πρόταση, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη 
προστασία.

Τροπολογία 23

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
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος αντικαθίσταται από το νέο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε α) (νέο).

Τροπολογία 24

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

a) 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 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος αντικαθίσταται από το νέο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε α) (νέο).
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Τροπολογία 25

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.

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 διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή, με 
δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφερομένων μερών, της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα ή ενός κράτους μέλους, να κινήσει 
έρευνα των συμβάσεων εξωτερικού για 
εικαζόμενα περιοριστικά μέτρα που 
αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έρευνα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διεξάγεται βάσει των 

διαγράφεται
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κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 28

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

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θα ήθελε να μειώσει τη διάρκεια των διαδικασιών σε ολόκληρη την πρόταση, ώστε 
να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ανάκλησης, αναστολής ή μη 
προσήκουσας εφαρμογής των 
επανορθωτικών/διορθωτικών μέτρων που 
έχει λάβει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, η 

Σε περίπτωση ανάκλησης, αναστολής ή μη 
προσήκουσας εφαρμογής των 
επανορθωτικών/διορθωτικών μέτρων που 
έχει λάβει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 
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Επιτροπή μπορεί: 10, εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις για 
τον περιορισμό της πρόσβασης των 
αγαθών και υπηρεσιών που κατάγονται 
από τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να αποφύγει μια ατελείωτη διαδικασία 
διαβούλευσης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) να επαναλάβει ή να ξαναρχίσει τις 
διαβουλεύσεις με την ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα, και/ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να αποφύγει μια ατελείωτη διαδικασία 
διαβούλευσης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 
10, εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις για 
τον περιορισμό της πρόσβασης αγαθών 
και υπηρεσιών καταγωγής τρίτων χωρών

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να αποφύγει μια ατελείωτη διαδικασία 
διαβούλευσης.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν, μετά την έναρξη της διαδικασίας 
διαβούλευσης, φαίνεται ότι το 
καταλληλότερο μέσο για τον τερματισμό 
μιας περιοριστικής πρακτικής για τις 
δημόσιες συμβάσεις είναι η σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας, διενεργούνται 
διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 207 και 218 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν μια χώρα έχει 
αναλάβει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των
δημόσιων συμβάσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει εκτελεστική πράξη που θα 
προβλέπει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
από την εν λόγω χώρα δεν μπορούν να 
αποκλειστούν από διαδικασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

4. Όταν, μετά την έναρξη της διαδικασίας 
διαβούλευσης, φαίνεται ότι το 
καταλληλότερο μέσο για τον τερματισμό 
μιας περιοριστικής πρακτικής για τις 
δημόσιες συμβάσεις είναι η σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας, διενεργούνται 
διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 207 και 218 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν μια χώρα έχει 
αναλάβει διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδώσει εκτελεστική πράξη που θα 
προβλέπει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
από την εν λόγω χώρα δεν μπορούν να 
αποκλειστούν από διαδικασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που μια διαβούλευση με 
τρίτη χώρα δεν οδηγήσει σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα εντός 15 μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης με 
την τρίτη χώρα, η Επιτροπή προβαίνει σε 
τερματισμό της διαβούλευσης και εξετάζει 
το ενδεχόμενο να ενεργήσει σύμφωνα με 
το άρθρο 10, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις για τον περιορισμό της πρόσβασης 
των αγαθών και των υπηρεσιών που 
κατάγονται από την τρίτη χώρα.

6. Σε περίπτωση που μια διαβούλευση με 
τρίτη χώρα δεν οδηγήσει σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα εντός 12 μηνών από την 
ημερολογιακή ημέρα έναρξης της 
διαβούλευσης με την τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τερματισμό της 
διαβούλευσης και εξετάζει το ενδεχόμενο 
να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 10, 
εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις για τον 
περιορισμό της πρόσβασης των αγαθών 
και των υπηρεσιών που κατάγονται από 
την τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θα ήθελε να μειώσει τη διάρκεια των διαδικασιών σε ολόκληρη την πρόταση, ώστε 
να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία.

Τροπολογία 34

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 

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, για 
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πρόσβαση των μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών που κατάγονται από την 
τρίτη χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2.

έως και πέντε έτη, την πρόσβαση των μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών που 
κατάγονται από την τρίτη χώρα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να περιορίσει την περίοδο υποχρεωτικού 
αποκλεισμού συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στα 5 έτη.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το 
άρθρο 10 έχουν στο μεταξύ ανασταλεί ή 
καταργηθεί, τότε η ισχύς τους λήγει πέντε 
έτη μετά την έναρξή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να περιορίσει την περίοδο υποχρεωτικού 
αποκλεισμού συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στα 5 έτη.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
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φορείς δύνανται να αποφασίσουν να μην 
εφαρμόσουν τα μέτρα κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 10 σχετικά με μια διαδικασία 
ανάθεσης σύμβασης, εάν:

φορείς δύνανται να ζητήσουν από την 
Επιτροπή να μην εφαρμόσουν τα μέτρα 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 σχετικά με 
μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω της στενότερης σύνδεσης μεταξύ του άρθρου 6 
και του άρθρου 8 και των αντίστοιχων αλλαγών σε αυτά.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Εάν, μετά το πέρας 15 ημερολογιακών 
ημερών, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει 
απόφαση με την οποία να εγκρίνει ή να 
απορρίπτει το εν λόγω αίτημα, το αίτημα 
θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από την 
Επιτροπή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 
πέντε επιπλέον ημερολογιακές ημέρες το 
πολύ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω της στενότερης σύνδεσης μεταξύ του άρθρου 6 
και του άρθρου 8 και των αντίστοιχων αλλαγών σε αυτά.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων 
φορέας δεν προτίθεται να εφαρμόσει μέτρα 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
του παρόντος κανονισμού, ή 
ενεργοποιούνται εκ νέου σύμφωνα με το 
άρθρο 11, αναφέρει την πρόθεσή της/του 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού που 
δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 35 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή το άρθρο 42 της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Κοινοποιεί το 
γεγονός αυτό στην Επιτροπή το αργότερο 
εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από 
τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Όταν η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων 
φορέας δεν προτίθεται να εφαρμόσει μέτρα 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
του παρόντος κανονισμού, ή 
ενεργοποιούνται εκ νέου σύμφωνα με το 
άρθρο 11, αναφέρει την πρόθεσή της/του 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού που
δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 35 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή το άρθρο 42 της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω της στενότερης σύνδεσης μεταξύ του άρθρου 6 
και του άρθρου 8 και των αντίστοιχων αλλαγών σε αυτά.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να 
αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο 
έντυπο. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη δημιουργία των 
τυποποιημένων εντύπων για τις 
προκηρύξεις διαγωνισμών και για την 
κοινοποίηση σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη δημιουργία των τυποποιημένων 
εντύπων για τις προκηρύξεις διαγωνισμών 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω της στενότερης σύνδεσης μεταξύ του άρθρου 6 
και του άρθρου 8 και των αντίστοιχων αλλαγών σε αυτά.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα 
εξής στοιχεία:

διαγράφεται

a) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα·
β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·
γ) πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 
των οικονομικών φορέων και των 
σχετικών αγαθών ή/και υπηρεσιών που 
γίνονται αποδεκτά·
δ) το λόγο στον οποίο βασίζεται η 
απόφαση να μην εφαρμοστούν τα 
περιοριστικά μέτρα και λεπτομερή 
αιτιολόγηση για τη χρήση της εξαίρεσης·
ε) κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα 
αρχή/ο αναθέτων φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση είναι απαραίτητη λόγω της στενότερης σύνδεσης μεταξύ του άρθρου 6 
και του άρθρου 8 και των αντίστοιχων αλλαγών σε αυτά.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη 
ημερολογιακή ημέρα της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θα ήθελε να διασφαλίσει ότι ο όρος «ημερολογιακές ημέρες» χρησιμοποιείται με 
συνέπεια σε ολόκληρη την πρόταση, αντί για την εναλλασσόμενη χρήση των όρων «ημέρες», 
«ημερολογιακές ημέρες» και «εργάσιμες ημέρες».

Τροπολογία 42

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 

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 
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συμβάσεων σε τρίτες χώρες που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματος, τις κατάλληλες πληροφορίες.

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματος, τις κατάλληλες πληροφορίες. 
Κατά την υποβολή της δεύτερης έκθεσής 
της, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για 
τροποποίηση του κανονισμού ή αλλιώς 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
κρίνει ότι δεν απαιτούνται αλλαγές. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, ο 
κανονισμός παύει να ισχύει από το τέλος 
του δεύτερου έτους μετά την υποβολή της 
δεύτερης έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, ο εισηγητής θα ήθελε να εισάγει μια ρήτρα επανεξέτασης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 21 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε την επονομαζόμενη πρωτοβουλία για τις διεθνείς 
συμβάσεις: μια πρόταση κανονισμού για περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ των τρίτων χωρών που δεν προσφέρουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές 
τους. Στόχος της Επιτροπής είναι να δημιουργήσει κάποια επιρροή σε διμερείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες σχετικά με το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων. 
Τα άρθρο ΙΙΙ:8 της GATT και το άρθρο ΧΙΙΙ της GATS εξαιρούν τις δημόσιες συμβάσεις από 
τους κύριους πολυμερείς κανόνες του ΠΟΕ. Πολλές τρίτες χώρες είναι απρόθυμες να 
ανοίξουν τις αγορές τους για τις δημόσιες συμβάσεις 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.

Εκτός από τις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις με βασικούς εμπορικούς εταίρους 
(όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία ή η Ινδία) και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα 15 
συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ)1 –η 
οποία έχει αναθεωρηθεί και αναμένεται η έγκριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου– ο 
προτεινόμενος κανονισμός ως στόχο έχει να συμπληρώσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της 
ΕΕ για άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων για επιχειρήσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων 

Φαίνεται ότι διευρύνεται συνεχώς το χάσμα ανάμεσα, αφενός, στο νομικό άνοιγμα των 
αγορών δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, στις φιλοδοξίες και στα συμφέροντα της ΕΕ σε αυτόν 
τον τομέα και, αφετέρου, στις περιοριστικές πρακτικές σημαντικών εμπορικών εταίρων.

Η αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ είναι de jure σε μεγάλο βαθμό ανοιχτή στον διεθνή 
ανταγωνισμό, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ στο ελεύθερο εμπόριο. Σύμφωνα 
με την Επιτροπή2, το μερίδιο των δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ εκτιμάται μεταξύ του 15% 
και του 20% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ το 85% των ευρωπαϊκών αγορών είναι ανοιχτές για 
ποσό 352 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι του 32% των αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών 
που είναι ανοιχτές για ποσό 178 δισεκατομμυρίων ευρώ και του 28% των ιαπωνικών για 
ποσό 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ορισμένοι εμπειρογνώμονες –όπως επισημαίνεται 
στη λεπτομερή αποτίμηση που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
εκτίμηση αντίκτυπου της Επιτροπής3 – υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως η Επιτροπή, στην 
εκτίμηση αντίκτυπου της πρότασης, να προέβη σε λανθασμένο υπολογισμό του σχετικού 
                                               
1 Πρόκειται για την Αρμενία, τον Καναδά, την ΕΕ ως προς τα 28 κράτη μέλη της, το Χονγκ Κονγκ, την 
Ισλανδία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, την Κορέα, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την 
Ταϊβάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Κάτω Χώρες εξ ονόματος της Aruba.
2 Πηγή: Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πρωτοβουλία δημοσίων συμβάσεων εξωτερικού – Συχνές
ερωτήσεις, 21 Μαρτίου 2012.
3 Πηγή: Αμοιβαία πρόσβαση τρίτων χωρών στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ – λεπτομερής αποτίμηση της 
εκτίμησης αντίκτυπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκ μέρους της Μονάδας Εκτίμησης Αντίκτυπου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιούνιος 2013.
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βαθμού ανοίγματος των αγορών δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. Αναφέρουν ότι έπρεπε να 
δοθεί έμφαση στο de facto άνοιγμα, με γνώμονα τον ρυθμό διείσδυσης. Σε αυτό το πλαίσιο 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός διείσδυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το 
μέγεθος της αγοράς, τα γλωσσικά εμπόδια, η τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της 
εξειδίκευσης), από άλλους καθοριστικούς παράγοντες συγκριτικού πλεονεκτήματος που 
επηρεάζουν τη διείσδυση των εισαγωγών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οι ξένες 
εταιρείες συμμετέχουν στην αγορά συμβάσεων της ΕΕ, ιδίως μέσω της συμμετοχής ξένων 
θυγατρικών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. Το φαινόμενο αυτό είναι σχετικά έντονο στην 
ΕΕ (έμμεση διείσδυση).
Οι αγορές δημοσίων συμβάσεων συνιστούν εν γένει ένα ισχυρό επιθετικό συμφέρον της ΕΕ 
στον τομέα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, αφού πολλές επιχειρήσεις της 
ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές σε διάφορους τομείς.

Είναι προφανές ότι πολλές τρίτες χώρες είναι απρόθυμες να ανοίξουν τις αγορές τους για τις 
δημόσιες συμβάσεις σε επιχειρήσεις της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει γίνει μάρτυρας ενός 
αυξανόμενου αριθμού προστατευτικών μέτρων που λαμβάνονται από τρίτες χώρες τα 
τελευταία χρόνια, τα οποία de facto ή de jure περιορίζουν την πρόσβαση στις αντίστοιχες 
αγορές δημοσίων συμβάσεων. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει απαιτήσεις που επιβάλλονται για 
λόγους προστατευτισμού, όπως η επιβολή μεταφοράς τεχνολογίας ως προϋπόθεση για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή οι απαιτήσεις που αφορούν το τοπικό περιεχόμενο. 

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει επιτύχει, σε περιορισμένο μόνο βαθμό, να ανοίξει τις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων μέσω εμπορικών συμφωνιών. Λίγες μόνο χώρες έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις – σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία, η 
Βραζιλία και η Κίνα δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να ενταχθούν στην ΣΔΣ στο εγγύς 
μέλλον. Παρά την αναθεώρηση της ΣΔΣ, εξακολουθεί να περιέχει διάφορες εξαιρέσεις και 
δεν δεσμεύει συστηματικά όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Οι διμερείς συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ με τρίτες χώρες συχνά περιέχουν επίσης εξαιρέσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές δημοσίων συμβάσεων. Δεδομένου ότι οι 
αγορές δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτές σε ξένους 
προσφέροντες, έχει αποδειχτεί δύσκολο για την Επιτροπή να αποσπά δεσμεύσεις από τρίτες 
χώρες στον συγκεκριμένο τομέα κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Ζήτημα που απαιτεί ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ;

Η δυνατότητα να περιοριστεί η πρόσβαση στην αγορά για τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν 
σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ αποσκοπεί στην άσκηση κάποιας πίεσης κατά τη 
διάρκεια εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, προκειμένου να ανοίξουν τις αγορές 
τους για δημόσιες συμβάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο 
του ΠΟΕ, καθώς οι δημόσιες συμβάσεις δεν καλύπτονται από πολυμερείς συμφωνίες του 
ΠΟΕ. Εφόσον η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει προσωρινά και μερικώς τις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων για επιχειρήσεις τρίτων χωρών, κάτι που συνιστά εφαρμογή 
περιοριστικών μέτρων προστατευτισμού, η Επιτροπή κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα παρέχει 
κίνητρο σε τρίτες χώρες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στο εν λόγω ζήτημα.

Η πρόσβαση επιχειρήσεων τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μέρος 
της κοινής εμπορικής πολιτικής (ΚΕΠ) της ΕΕ, η οποία εμπίπτει στην αποκλειστική 
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αρμοδιότητα της Ένωσης. Υπάρχουν, επί του παρόντος, μόνο δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις 
στις οποίες η ΕΕ έχει περιορίσει την πρόσβαση, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη (ή 
στους αναθέτοντες φορείς τους) να απορρίπτουν προσφορές από τρίτες χώρες: στον τομέα 
των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (π.χ. τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, νερό, 
ενέργεια), η οδηγία 2004/17/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα οι αναθέτοντες φορείς να 
απορρίπτουν από τη διαδικασία υποβολής προσφορών ξένα αγαθά που δεν καλύπτονται από 
καμία από τις ενωσιακές διεθνείς δεσμεύσεις ή, σε περιπτώσεις ισοδύναμων προσφορών, να 
δίνουν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές προσφορές και σε προσφορές που καλύπτονται από 
διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. Στον τομέα της άμυνας, σε μια αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (2009/81/ΕΚ) επιβεβαιώνεται ότι 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν οι αναθέτουσες αρχές τους μπορούν να 
δέχονται ή όχι προσφορές από τρίτες χώρες.

Οικονομικοί παράγοντες τρίτων χωρών οι οποίες επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς ή 
προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές τους για τις δημόσιες συμβάσεις και,
ως εκ τούτου, δεν προβλέπουν την αμοιβαία πρόσβαση, υποβάλλουν όλο και συχνότερα 
προσφορές σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. Αυτή η κατάσταση έχει 
οδηγήσει ορισμένα κράτη μέλη στη μονομερή λήψη μέτρων για τον περιορισμό της 
πρόσβασης σε οικονομικούς παράγοντες τρίτων χωρών με τους οποίους η ΕΕ δεν έχει 
υπογράψει καμία δέσμευση για την πρόσβαση στην αγορά. Εθνικά ή περιφερειακά μέτρα που 
περιορίζουν την πρόσβαση τρίτων χωρών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων είναι πιθανόν να 
υπονομεύουν την αρχή της ομοιομορφίας της κοινής εμπορικής πολιτικής και να αντιβαίνουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της ΣΛΕΕ.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει συμφωνήσει σε σαφείς επιφυλάξεις για την πρόσβαση τρίτων χωρών 
στην αγορά, διατυπωθείσες από την ΕΕ στο πλαίσιο μιας σειράς εμπορικών συμφωνιών. Η 
Επιτροπή υποστηρίζει ότι, χάριν νομικής σαφήνειας και διαφάνειας, οι εν λόγω επιφυλάξεις 
πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο της ΕΕ. Τυχόν περιορισμοί πρέπει να ορίζονται ρητά από 
τις αναθέτουσες αρχές και να υπόκεινται σε έγκριση της Επιτροπής της ΕΕ, ώστε να 
διατηρείται η ομοιομορφία της κοινής εμπορικής πολιτικής και η εφαρμογή της. Το μέσο 
παρέχει νομική βάση για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων, οι οποίες μεταφέρουν τους εν 
λόγω περιορισμούς στην αγορά και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τη διαφάνεια των αγορών 
δημοσίων συμβάσεων.

Βελτίωση του προτεινόμενου κανονισμού

Η πρόταση υποβλήθηκε από κοινού από τους Επιτρόπους Barnier και Gucht, οι οποίοι έχουν
δηλώσει ότι πιστεύουν ακράδαντα στην ανάγκη να εφοδιαστεί η Ένωση με ένα τέτοιο μέσο.

Ωστόσο, υπήρξαν ανάμεικτες αντιδράσεις στο Συμβούλιο: με μια ομάδα κρατών μελών να 
υποστηρίζουν την πρόταση και μια εξίσου σημαντική ομάδα κρατών μελών να μην 
αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ανάληψη δράσης και να απορρίπτουν την ιδέα, καθώς 
θεωρούν το μέσο ως μέτρο προστατευτισμού, το οποίο ενδεχομένως να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο (ιδίως μέσα από πιθανά αντίποινα, προερχόμενα από 
ισχυρές τρίτες χώρες). Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να βγει από αυτό το 
αδιέξοδο, ώστε οι συζητήσεις να προχωρήσουν στην ουσία της πρότασης. Ο εισηγητής θα 
ήθελε να προτείνει ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες μπορεί να συμβάλουν στη γεφύρωση 
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του χάσματος ανάμεσα σε λυσσαλέους πολέμιους και σε ένθερμους υποστηρικτές της 
πρότασης:

Εκτίμηση αντίκτυπου και αναθεώρηση του μέσου: σύμφωνα με την άποψη του εισηγητή, δεν 
έχει δοθεί καμία τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα εάν ο κανονισμός θα συμβάλει στο 
περαιτέρω άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων ή θα αποτελεί ένα μέσο 
προστατευτισμού. Εντούτοις, η εξ ολοκλήρου απόρριψη του κανονισμού για τον λόγο αυτό 
δεν κρίνεται σκόπιμη. Επομένως, ο εισηγητής προτείνει την ενσωμάτωση μιας ρήτρας 
επανεξέτασης, η οποία υποχρεώνει την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο του κανονισμού 
μετά την έναρξη ισχύος του και αφού θα έχει εφαρμοστεί για ένα με δύο έτη, και να τον 
αναθεωρήσει αναλόγως. Για τον ίδιο λόγο, ο εισηγητής προτείνει να μειωθεί η εφαρμογή 
τυχόν περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί μέσω εκτελεστικής πράξης, κατ’ ανώτατο 
όριο σε 5 έτη (όπως συμβαίνει με τις διατάξεις των κανονισμών εμπορικής άμυνας της ΕΕ), 
ώστε τα εν λόγω μέτρα να μην μετατραπούν σε μόνιμο κλείσιμο της αγοράς.

Προστασία της αρχής της ομοιομορφίας της κοινής εμπορικής πολιτικής: όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, τα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προβλέπουν τον αποκλεισμό 
προμηθευτών συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων. Η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων πρέπει να σταματήσει τη στιγμή που θα 
τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Επιπλέον, υφίστανται εθνικές και/ή περιφερειακές διατάξεις σε 
διάφορα κράτη μέλη. Προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και 
ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση πίεσης μέσω της κοινής εμπορικής 
πολιτικής, πρέπει να διατυπωθεί ρητά στον κανονισμό ότι τα κράτη μέλη ή οι αναθέτουσες 
αρχές τους δεν είναι σε θέση να περιορίζουν την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών τρίτων 
χωρών με άλλους τρόπους παρά μόνο με εκείνους που ορίζονται στον κανονισμό.

Αποφυγή κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς: υπάρχει κίνδυνος το άρθρο 6, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, να οδηγήσει σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
δυνάμει του οποίου μια αναθέτουσα αρχή κάποιου κράτους μέλους ενδέχεται να ζητήσει τον 
αποκλεισμό κάποιας ξένης προσφοράς με βάση το εν λόγω άρθρο, ενώ ο ίδιος πλειοδότης να 
ανταγωνίζεται για παρόμοιο έργο με άλλες εταιρείες σε άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναλαμβάνουν δράση μόνο 
για να ζητήσουν τη λήψη μέτρων για περιορισμό της πρόσβασης συγκεκριμένων τρίτων 
χωρών στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, εφόσον η Επιτροπή έχει αποφασίσει να ξεκινήσει 
έρευνα σχετικά με την έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας εκ μέρους της ενδιαφερόμενης 
τρίτης χώρας. Για τον ίδιο λόγο, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 13 σχετικά με την αποφυγή εφαρμογής 
των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Ένωση, χωρίς την αυστηρή παρακολούθηση της 
Επιτροπής. Απαιτείται ένας μηχανισμός που θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
απαγορεύσει σε μια αναθέτουσα αρχή να επωφεληθεί μιας εξαίρεσης, εφόσον αυτό δεν 
δικαιολογείται δεόντως.

Αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε αναπτυσσόμενες χώρες:  υπάρχει κίνδυνος οι 
αναπτυσσόμενες χώρες να είναι τα ακούσια θύματα αυτού του μέσου, δεδομένου ότι, εξαιτίας 
της οικονομικής τους κατάστασης, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι ακόμα σε 
θέση να ανοίξουν τις αγορές τους για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πρόταση εξαιρεί ήδη από το 
πεδίο εφαρμογής της τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ο εισηγητής προτείνει τη διεύρυνση 
του συνόλου των αναπτυσσόμενων χωρών που δεν καλύπτονται από το μέσο. Προκειμένου η 
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ισχύουσα εμπορική νομοθεσία της ΕΕ να είναι συνεπής προς τη συνολική εμπορική πολιτική 
της ΕΕ, πρέπει να ληφθεί ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό των εμπορικών σχέσεων 
της ΕΕ με τις χώρες αυτές. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός ΓΔΠ παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο πλαίσιο1. Αν και θα ήταν αντιπαραγωγικό για τον σκοπό 
της πρότασης να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού όλες οι χώρες που 
δεν αποτελούν (ακόμα) ανεπτυγμένες οικονομίες, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω 
διαφοροποίηση: οι αναπτυσσόμενες χώρες που θεωρούνται ευάλωτες λόγω έλλειψης 
διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές εμπορικό σύστημα, πρέπει επίσης 
να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω μέσου.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων.


