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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

1.1 Γενικά

Κατά τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της συμφωνίας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις του ΠΟΕ καθώς και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών, η ΕΕ αντιμετώπιζε ανέκαθεν θετικά το άνοιγμα των διεθνών αγορών 
δημοσίων συμβάσεων στη βάση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της 
αμοιβαιότητας1. Παρά ταύτα, στις περισσότερες τρίτες χώρες δεν υπάρχει άνοιγμα σε βαθμό 
ανάλογο προς αυτόν της Ευρώπης. Αντιθέτως, η όξυνση της οικονομικής κρίσης έχει 
οδηγήσει πολλές χώρες στην λήψη μέτρων προστατευτισμού, που σκοπό έχουν να κλείσουν 
στην ουσία την εθνική αγορά των δημοσίων συμβάσεων στους εξωτερικούς προσφέροντες2.

Η ασυμμετρία που παρατηρήθηκε από την Επιτροπή στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων 
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 12 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, κυρίως στους τομείς όπου είναι περισσότερο δυναμικές3. Εάν όμως οι αγορές 
των δημοσίων συμβάσεων ήσαν προσιτές επί ίσοις όροις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, θα ήταν 
δυνατόν να δημιουργηθούν περίπου 180.000 θέσεις εργασίας.

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με τον γενικό στόχο της πρότασης που 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέση της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση 
των ευρωπαϊκών αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές των τρίτων χωρών. Η ιδιαίτερη σημασία 
της αρχής της αμοιβαιότητας έχει επανειλημμένα υπογραμμισθεί τόσο στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου4 όσο και από πλευράς του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου5.

1.2. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν ενσωματωθεί

                                               
1 Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ Expo (2012): Public procurement in 
international trade, σελ. 10-11.
2 Στην Κίνα λ.χ. έχουν εισαχθεί ρήτρες «αγοράζετε εγχώρια προϊόντα» στο άρθρο 10 του νόμου περί δημοσίων 
συμβάσεων, που δημοσιεύθηκε το 2003. Η πολιτική αυτή του προστατευτισμού ενισχύθηκε περαιτέρω από την
κυβέρνηση του Πεκίνου, το 2007, με την εισαγωγή νομοθετικών διαταγμάτων που περιορίζουν τις δυνατότητες 
σύναψης συμβάσεων για προϊόντα ξένης προέλευσης. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η American
Recovery and Reinvestment Act έχει ενισχύσει περαιτέρω τα μέτρα προστατευτισμού, στην κατεύθυνση των 
κανόνων «αγοράζετε αμερικανικά», που είχαν καθιερωθεί πριν από 70 περίπου έτη, μετά το λεγόμενο «μεγάλο 
κραχ». Η κυβέρνηση της Βραζιλίας τροποποίησε τη νομοθεσία της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις το 2010, 
εισάγοντας την δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να κρατούν ένα περιθώριο 25% για τα πλήρως ή εν μέρει 
παραγόμενα στην Βραζιλία αγαθά και υπηρεσίες. Βλ: : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ Expo (2012): Public
procurement in international trade, σελ.22-30. Βλ. επίσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012): Valutazione 
dell'impatto della proposta di Regolamento in esame, σελ 10-14.
3 Αυτό αφορά κυρίως τον τομέα των σιδηροδρόμων και τον κατασκευαστικό τομέα. Βλ. Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. SWD(2012) 57 τελικό.
4 Βλ. συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 και της 29ης Ιουνίου 2012.
5 Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα 
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων 
περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0284+0+DOC+XML+V0//EL).
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι είναι σκόπιμο, για την εξασφάλιση ενιαίας και 
συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, να καταστούν ορισμένες διατάξεις αυστηρότερες και 
να απλοποιηθεί το περιεχόμενο του κειμένου, στα σημεία όπου θα μπορούσε να προκύψουν 
ερμηνευτικές διχογνωμίες.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στο σχέδιο γνωμοδότησης αφορούν την 
διαχείριση των μη καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών (άρθρο 6 της πρότασης 
κανονισμού). Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, αφενός, να 
καταστούν οι διαδικασίες περισσότερο ευέλικτες και, αφετέρου, να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής, το οποίο σήμερα περιορίζεται μόνον στις συμβάσεις άνω του προβλεπόμενου 
κατωφλίου.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να χωριστεί η διαδικασία σε δύο τμήματα, αναλόγως 
των διαφορετικών εφαρμοζόμενων κατωφλίων:

 στην πρώτη περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποκλείουν από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων τις προσφορές που 
περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες από τρίτες χώρες , εάν η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που απαρτίζουν την προσφορά1.

 στη δεύτερη περίπτωση, και για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη από 
5.000.000 ευρώ, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί και εγκρίνει την 
πρόταση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων για τον αποκλεισμό 
προσφερόντων από τρίτες χώρες .

Όσον αφορά την διαχείριση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε ειδικά και φιλόδοξα 
μέτρα, όπως άλλωστε ζήτησε και το Κοινοβούλιο2. Κατόπιν αυτού, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι οι αναθέτοντες φορείς που 
σκοπεύουν να κάνουν αποδεκτή μία ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά οφείλουν να 
ενημερώνουν γραπτώς τους άλλους προσφέροντες.

Πέραν των προαναφερόμενων σημαντικότερων τροποποιήσεων, και με άλλες αλλαγές 
επιδιώκεται να καταστούν οι διατάξεις αυστηρότερες, πλέον αυτόματες και ταχείες. Αυτό 
αφορά ειδικότερα την δυνατότητα διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες (άρθρο 9) και την εξουσία 
να εγκρίνει η Επιτροπή περιοριστικά μέτρα (άρθρο 10). Εν προκειμένω, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι προσφέροντες από τρίτες χώρες δεν πρέπει να αποκλείονται στη 
περίπτωση και μόνο που η εν λόγω τρίτη χώρα έχει διευρύνει ουσιαστικά και διευκολύνει την 
πρόσβαση στην δική της αγορά δημοσίων συμβάσεων σε προερχόμενους από την ΕΕ 
προσφέροντες. Ταυτοχρόνως, είναι σκόπιμο η έγκριση προσωρινών περιοριστικών μέτρων 
                                               
1 Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί τον αποκλεισμό και εάν δεν συμφωνεί με την επιλογή των 
αρμοδίων εθνικών αρχών, κοινοποιεί την διαφωνία της εντός τριών εβδομάδων.
2 Στην παράγραφο 4 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Μαΐου 2011 σχετικά με «την ίση 
πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και την αναθεώρηση του νομικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων» αναφέρεται: «καλεί την Επιτροπή, 
(…) να αξιολογήσει τα προβλήματα που συνδέονται με εξαιρετικά χαμηλές προσφορές και να προτείνει κατάλληλες 
λύσεις».
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από την Επιτροπή να γίνεται αυτομάτως1, εάν μετά από έρευνα και μετά από διαβούλευση με 
την εν λόγω τρίτη χώρα, η Επιτροπή διαπίστωσε έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας.

Τέλος, προς αποφυγήν ενδεχόμενων «ερμηνευτικών κενών», ο συντάκτης γνωμοδότησης 
θεωρεί απαραίτητο να περιορισθούν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13. Κατά 
συνέπεια, μία τροπολογία καταργεί την δυνατότητα των αναθετόντων φορέων να μην 
εφαρμόζουν τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10, στην περίπτωση που θα 
συνεπάγονταν δυσανάλογη αύξηση της τιμής και του κόστους της σύμβασης. Κατόπιν των 
ανωτέρω, όσον αφορά τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, ο συντάκτης γνωμοδότησης 
εκτιμά ότι η ποιότητα και η βιωσιμότητα έχουν ένα θεμιτό κόστος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 206 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση, με 
τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ 
των κρατών μελών, επιθυμεί να συμβάλει, 
για το κοινό συμφέρον, στην αρμονική 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην 
προοδευτική κατάργηση των περιορισμών 
στις διεθνείς συναλλαγές και στις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, και στον περιορισμό των 
τελωνειακών και άλλων φραγμών.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 206 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση, με 
τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ 
των κρατών μελών, επιθυμεί να συμβάλει, 
για το κοινό συμφέρον, στην αρμονική 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην 
προοδευτική κατάργηση των περιορισμών 
στις διεθνείς συναλλαγές και στις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, και στον περιορισμό των 
τελωνειακών και άλλων φραγμών. Για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών και 
σύμφωνα με το άρθρο 32 ΣΛΕΕ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι είναι 
ανάγκη να προωθηθούν οι εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών 
και των τρίτων χωρών.

                                               
1 Δια λόγους νομοθετικής συνοχής, ο συντάκτης γνωμοδότησης κρίνει σκόπιμο να προβλεφθεί ο αυτός βαθμός 
αυτοματισμού όσον αφορά την ανάκληση ή την αναστολή των περιοριστικών μέτρων, των οποίων πρέπει να 
παύει η εφαρμογή μόλις η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για τους οποίους είχαν 
ληφθεί (έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας).
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Πολλές τρίτες χώρες είναι απρόθυμες 
να ανοίξουν τις αγορές τους στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων στον διεθνή 
ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν λόγω 
αγορές περαιτέρω σε σχέση με το άνοιγμα 
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η 
απροθυμία αυτή έχει οξυνθεί από την 
τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία έχει 
εξωθήσει πολλές τρίτες χώρες να 
υιοθετήσουν πολιτικές προστατευτισμού 
της αγοράς τους σε βάρος των 
αλλοδαπών οικονομικών φορέων

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Πέραν του κλεισίματος των αγορών 
τρίτων χωρών, οι οικονομικοί φορείς της 
Ένωσης αντιμετωπίζουν περιοριστικές 
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πρακτικές στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων σε πολλές χώρες που είναι 
εμπορικοί εταίροι της Ένωσης. Αυτές οι 
περιοριστικές πρακτικές έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών, ειδικότερα στους 
τομείς των σιδηροδρόμων, των 
κατασκευών, της κλωστοϋφαντουργίας 
και της υψηλής τεχνολογίας.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών περιέχουν λίγες μόνο 
διατάξεις σχετικά με την εξωτερική 
διάσταση της πολιτικής περί δημοσίων 
συμβάσεων της Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 
58 και 59 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι 
διατάξεις αυτές έχουν ωστόσο
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και, λόγω 
της έλλειψης κατευθυντηρίων γραμμών, 
δεν εφαρμόζονται ιδιαίτερα από τους 
αναθέτοντες φορείς.

(7) Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών περιέχουν λίγες μόνο 
διατάξεις σχετικά με την εξωτερική 
διάσταση της πολιτικής περί δημοσίων 
συμβάσεων της Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 
58 και 59 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές περιορίζονται 
στις συμβάσεις οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και έχουν τόσο περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής ώστε δεν έχουν 
ουσιαστικό αντίκτυπο στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ η 
κοινή εμπορική πολιτική στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων πρέπει να βασίζεται 
σε ενιαίες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
απαραίτητο η Ένωση να αυξήσει την 
διαπραγματευτική της ισχύ προκειμένου 
να βελτιώσει, στη βάση του δικού της 
πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, την 
πρόσβασή της στις δημόσιες αγορές των 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 7
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 
συνoμολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

(12) Οι αναθέτουσες αρχές/οι 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] θα 
πρέπει να μπορούν να αποκλείουν από τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων τις 
προσφορές που περιλαμβάνουν αγαθά
ή/και υπηρεσίες από τρίτες χώρες, στις 
οποίες η αξία των μη καλυπτόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας αυτών των αγαθών ή 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για λόγους διαφάνειας, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 

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

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε 
θέση να αποφασίζει τον αποκλεισμό 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών που 
δεν καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή 
τους να αποκλείσουν τα εν λόγω αγαθά και 
υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ένα 
τυποποιημένο έντυπο που θα περιέχει 
επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι η 
Επιτροπή σε θέση να αποφασίσει.

(14) Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε 
θέση να αξιολογεί τον αποκλεισμό αγαθών 
και υπηρεσιών τρίτων χωρών που δεν 
καλύπτονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή 
τους να αποκλείσουν τα εν λόγω αγαθά και 
υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ένα 
τυποποιημένο έντυπο που θα περιέχει 
επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι η 
Επιτροπή σε θέση να αποφασίσει.

Τροπολογία 10
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 

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

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

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 13
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 

(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 τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω διαδικασίες 
έρευνας θα πρέπει να εφαρμόζονται με την 
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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.

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.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τις 
αγοραστικές ανάγκες τους σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεκκλίνουν 
από τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
αγαθά και υπηρεσίες της Ένωσης και/ή 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
της υγείας και της ασφαλείας ή σε 
περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου 
θα οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση της 
τιμής ή του κόστους της σύμβασης.

(24) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τις 
αγοραστικές ανάγκες τους σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεκκλίνουν 
από τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
αγαθά και υπηρεσίες της Ένωσης και/ή 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
της υγείας και της δημόσιας ασφάλειας.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 2 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των καλυπτόμενων και των 
μη καλυπτόμενων αγαθών και 
υπηρεσιών,ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές

Αντιμετώπιση των καλυπτόμενων και των 
μη καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντιμετώπιση των καλυπτόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών

Γενικές διατάξεις

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

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

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 προέρχονται
από τις ακόλουθες κατατάξεις τρίτων 
χωρών αντιμετωπίζονται ως καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες:

(α) λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 732/2008.
(β) Χώρες που κατατάσσονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα στην κατηγορία των 
χωρών με χαμηλό εισόδημα για τρία 
συνεχόμενα έτη.
2. Τα κράτη μέλη ή οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς τους δεν 
περιορίζουν την πρόσβαση στις οικείες 
διαδικασίες υποβολής προσφορών των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών με 
μέτρα άλλα από αυτά που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό.
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3. Τα μη καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες μπορούν να υπόκεινται σε 
περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες 
που καθορίζονται στα άρθρα 10 και 11.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Κανόνες πρόσβασης για τα μη 

καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες
Τα μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες 
μπορούν να υπόκεινται σε περιοριστικά 
μέτρα που λαμβάνονται από την 
Επιτροπή:
α) μετά από αίτημα των επιμέρους 
αναθετουσών αρχών σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 6·
β) σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στα άρθρα 10 και 11.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδότηση των αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων να 

αποκλείουν προσφορές που περιέχουν μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αποκλεισμός προσφορών που 
περιλαμβάνουν μη καλυπτόμενα αγαθά και 

υπηρεσίες

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αποκλείουν τις 
προσφορές που περιλαμβάνουν αγαθά ή 
υπηρεσίες από τρίτες χώρες από τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, 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.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς λαμβάνουν προσφορές που 
πληρούν τους όρους της παραγράφου 1, 

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

για τις οποίες σκοπεύουν να ζητήσουν την 
εξαίρεση για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν εντός μίας εβδομάδος το 
γεγονός αυτό στην Επιτροπή. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης η 
αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να συνεχίσει την ανάλυση των 
προσφορών.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς που έχουν αποκλείσει προσφορές 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
αναφέρουν το γεγονός αυτό στην 
ανακοίνωση ανάθεσης της 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 
ανάθεση συμβάσεων. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. 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 
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ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 4.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26
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
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(α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις διασφαλίζει τη διαφάνεια 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
αποκλείει κάθε διάκριση σε βάρος των 
αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης·
(β) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
και/ή οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς που έχουν αποκλείσει προσφορές 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
αναφέρουν το γεγονός αυτό στην 
προκήρυξη ανάθεσης σύμβασης που 
δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 35 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το άρθρο 42 της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή το άρθρο 27 της 
οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης. Η Επιτροπή εκδίδει 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Αξιολόγηση του αποκλεισμού προσφορών 

που περιλαμβάνουν μη καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την απόφαση 
των αναθετουσών αρχών/των 
αναθετόντων φορέων να αποκλείσουν 
από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προσφορές που περιλαμβάνουν αγαθά ή 
υπηρεσίες καταγωγής από το εξωτερικό 
της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1.
Προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση, η 
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Επιτροπή ελέγχει ειδικότερα:
(α) εάν οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν 
ερμηνεύσει ορθώς τα κριτήρια του 
άρθρου 6, παράγραφος 1·
(β) εάν ο αποκλεισμός συνιστά παράβαση 
των δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην 
αγορά που έχει αναλάβει η Ένωση στο 
πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών της.
2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
εγκρίνει τον εν λόγω αποκλεισμό, 
γνωστοποιεί την διαφωνία της στις 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
εντός τριών εβδομάδων από της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία έχει λάβει την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 6, 
παράγραφος 3 κοινοποίηση .

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 β
Έγκριση του αποκλεισμού προσφορών 
που περιλαμβάνουν μη καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ
Η Επιτροπή αξιολογεί την απόφαση των 
αναθετουσών αρχών/των αναθετόντων 
φορέων να αποκλείσουν από διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων προσφορές που 
περιλαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες 
καταγωγής από το εξωτερικό της 
Ένωσης με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ, 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1.
Η Επιτροπή εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν η διεθνής συμφωνία για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
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δημόσιων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
κατάγονται τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνει ρητές επιφυλάξεις για την 
πρόσβαση στην αγορά διατυπωθείσες 
από την Ένωση, όσον αφορά τα αγαθά 
και/ή τις υπηρεσίες των οποίων 
προτείνεται ο αποκλεισμός·
(β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.
Η Επιτροπή δεν εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό όταν αυτός συνιστά 
παράβαση των δεσμεύσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά που έχει αναλάβει 
η Ένωση στο πλαίσιο των διεθνών 
συμφωνιών της.
3. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:
(α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις διασφαλίζει τη διαφάνεια
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
αποκλείει κάθε διάκριση εις 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 
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διακρίσεις εις βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.
4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη 
σχετικά με την έγκριση του σκοπούμενου 
αποκλεισμού εντός δύο μηνών από της 
πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται 
κατά 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.
5. Προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 4, καλεί σε 
ακρόαση τον προσφέροντα ή τους 
προσφέροντες και τις αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας 
δύναται να παραλείψει τη γνωστοποίηση 
ορισμένων στοιχείων αν αυτό εμποδίζει 
την επιβολή των νόμων, αντιβαίνει με 
άλλο τρόπο στο δημόσιο συμφέρον, θίγει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 

διαγράφεται
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δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή θα μπορούσε να βλάψει το 
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
το εάν έχουν εγκριθεί ορισμένοι 
σκοπούμενοι αποκλεισμοί σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού.

Ειδικότερα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
το εάν έχουν εγκριθεί ορισμένοι 
σκοπούμενοι αποκλεισμοί σύμφωνα με το 
άρθρο 6α, παράγραφος 4, του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έρευνα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διεξάγεται βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 6.

2. Η έρευνα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διεξάγεται βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 6β, 
παράγραφοι 2 και 3.

Τροπολογία 35
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 

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.
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προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις μήνες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ως 
αποτέλεσμα της έρευνας για τις 
συμβάσεις εξωτερικού ότι η 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν διατηρεί 
τα εικαζόμενα περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση για την περάτωση της έρευνας. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής 
εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις 
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 έρευνάς 
της, και ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών 
από την έναρξη της έρευνας. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
μήνες.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ως 
αποτέλεσμα της έρευνας για τις 
συμβάσεις εξωτερικού ότι η 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν διατηρεί 
τα εικαζόμενα περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση για την περάτωση της έρευνας. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας ότι 
μια τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις και η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η παρέμβασή της 
είναι δικαιολογημένη προς το συμφέρον 
της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί την τρίτη χώρα 
να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες της Ένωσης 
μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων στη χώρα αυτή με όρους όχι 
λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που 
παρέχονται στους εθνικούς επιχειρηματίες, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της εν λόγω 
χώρας, και επίσης με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Όταν διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας ότι 
μια τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις, η 
Επιτροπή καλεί την τρίτη χώρα να 
προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες της Ένωσης 
μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων στη χώρα αυτή με όρους όχι 
λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που 
παρέχονται στους εθνικούς επιχειρηματίες, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της εν λόγω 
χώρας, και επίσης με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.
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Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

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 
Επιτροπή μπορεί:

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

Τροπολογία 41
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
διευρύνει ουσιαστικά και διευκολύνει την 
πρόσβαση στην αγορά της, στον τομέα 
των δημόσιων συμβάσεων, για 
προσφέροντες από την ΕΕ, 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.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να προβεί σε 
τερματισμό των διαβουλεύσεων εάν η 
ενδιαφερόμενη χώρα αναλάβει διεθνείς 
δεσμεύσεις συμφωνηθείσες με την 
Ένωση σε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια:

διαγράφεται

(α) Προσχώρηση στη συμφωνία ΠΟΕ 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις,
(β) Σύναψη διμερούς συμφωνίας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει 
δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, ή
(γ) Επέκταση των δεσμεύσεών της για 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί βάσει της συμφωνίας του 
ΠΟΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
ή βάσει διμερούς συμφωνίας που έχει 
συναφθεί με την Ένωση στο εν λόγω 
πλαίσιο,
Οι διαβουλεύσεις μπορούν να επίσης να 
τερματιστούν σε περιπτώσεις όπου τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
τη στιγμή που συνομολογούνται οι 
δεσμεύσεις αυτές, εφόσον περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη 
σταδιακή κατάργηση των εν λόγω 
πρακτικών.

Τροπολογία 43
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 

6. Σε περίπτωση που μια διαβούλευση με 
τρίτη χώρα δεν οδηγήσει σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα εντός 12 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 
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το άρθρο 10, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις για τον περιορισμό της πρόσβασης 
των αγαθών και των υπηρεσιών που 
κατάγονται από την τρίτη χώρα.

το άρθρο 10, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις για τον περιορισμό της πρόσβασης 
των αγαθών και των υπηρεσιών που 
κατάγονται από την τρίτη χώρα.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν διαπιστώνεται σε μια έρευνα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
από την εν λόγω τρίτη χώρα οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 β,
παράγραφος 3, η Επιτροπή εκδίδει
εκτελεστικές πράξεις που περιορίζουν 
προσωρινά την πρόσβαση των μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών που 
κατάγονται από την τρίτη χώρα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
2.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάκληση ή αναστολή των μέτρων Ανανέωση, ανάκληση ή αναστολή των 
μέτρων

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προστεθεί μια διαδικασία επανεξέτασης.
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που
δικαιολογούν τα μέτρα που λαμβάνονται
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και 
το άρθρο 10 δεν ισχύουν πλέον, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική 
πράξη με την οποία:

Αφού η Επιτροπή επιβεβαιώσει ότι οι 
λόγοι που δικαιολογούσαν τα μέτρα που
είχαν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 δεν ισχύουν 
πλέον, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 
πράξη με την οποία:

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνέχεια της απόφασής της βάσει του 
άρθρου 10 παράγραφος 1, η Επιτροπή 
ελέγχει τακτικά την κατάσταση στην εν 
λόγω τρίτη χώρα και υποβάλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με το εάν έχουν 
ληφθεί επανορθωτικά/διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή επιτρέπει την ετήσια επανεξέταση της κατάστασης της τρίτης χώρας.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που 
δικαιολογούν τα μέτρα που λαμβάνονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 
και το άρθρο 10 εξακολουθούν να ισχύουν 
κατά τη λήξη της προσωρινής περιόδου 
που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη προκειμένου 
να ανανεώσει τα μέτρα για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο η 
οποία κατόπιν θα μπορεί να ανανεώνεται 
κάθε πέντε έτη. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα θέσπισης διαδικασίας ανανέωσης των μέτρων που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει 
σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

διαγράφεται



PE510.571v02-00 32/32 AD\1003422EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασίες που αποσκοπούν στην διευκόλυνση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση των προϊόντων και 
υπηρεσιών της Ένωσης στην αγορά τρίτων χωρών στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων

Έγγραφα αναφοράς COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
20.4.2012

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
20.4.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Raffaele Baldassarre
25.4.2012

Εξέταση στην επιτροπή 21.2.2013 29.5.2013 20.6.2013

Ημερομηνία έγκρισης 17.9.2013

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

22
1
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

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

Olle Schmidt


