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Ευρωπαϊκή επιτροπή – δημόσια διαβούλευση – διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών –
διαβατήριο υπηρεσιών – παρόχοι υπηρεσιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε
σε δημόσια διαβούλευση (από
03.05.16 έως 26.07.16) το
ζήτημα της διευκόλυνσης παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ετοιμάζει πρόταση για ένα Διαβατήριο Υπηρεσιών μέχρι το τέλος
του 2016 με σκοπό να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες για τους παρόχους
υπηρεσιών που επιθυμούν να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη.
Η Elzbieta Bienkowska, Επίτροπος για την εσωτερική
αγορά, τη βιομηχανία, την
επιχειρηματικότητα και τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε: «Ο τζίρος των
υπηρεσιών ανέρχεται στα δύο
τρίτα της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, η διασυνοριακή
παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ
δεν είναι επαρκώς ανεπτυγ-

μένη, ιδίως στον τομέα των
επιχειρηματικών υπηρεσιών
– όπως είναι οι λογιστικές
και οι υπηρεσίες μηχανικού
– και στον κλάδο των κατασκευών. Το Διαβατήριο Υπηρεσιών θα βοηθήσει τόσο
τους μικρούς, όσο και τους
μεγάλους παρόχους υπηρεσιών να ξεπεράσουν τα διοικητικά κωλύματα. Μέσω της
προώθησης δυναμικών συστημάτων αγορών υπηρεσιών, η Ενιαία Αγορά θα διευκολύνει την παροχή φθηνότερων υπηρεσιών και περισ-

σότερων επιλογών για τους
καταναλωτές.”
Στόχος του Διαβατηρίου Υπηρεσιών είναι να προσφέρει
στους παρόχους υπηρεσιών
νομική σαφήνεια και ασφάλεια
δικαίου σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όταν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος
μέλος.
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=8803

H Επιτροπή ζητά από 21 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους
νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις
στο εσωτερικό τους δίκαιο (26.05.2016)
Νέες οδηγίες – μεταφορά –
εσωτερικά δίκαια – προθεσμία ενσωμάτωσης – επίσημη
προειδοποίηση – ευρωπαϊκή
επιτροπή

Στις 26 Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από
21 κράτη μέλη να μεταφέρουν εξ’ ολοκλήρου μία ή πε-

ρισσότερες από τις τρεις οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες
συμβάσεις και τις συμβάσεις
πα ρ α χώ ρ ησ ης (οδ ηγ ί ε ς
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2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ,
2014/25/ΕΕ) στο εθνικό τους
δίκαιο. Σημειώνεται ότι όλα
τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να κοινοποιήσουν
την μεταφορά των νέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι τις 18 Απριλίου
2016.

Το αίτημα της Επιτροπής
που έλαβε τη μορφή επίσημης προειδοποιητικής επιστολής απευθύνεται στην
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Κροατία, Τσεχία, Κύπρο,
Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία,

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία,
Ισπανία και Σουηδία.
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8826

Ενέργειες της Επιτροπής για τον
εκσυγχρονισμό της πολιτικής τυποποίησης (01.06.2016)
πρότυπα – κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση –
υπηρεσίες – πρότυπα υπηρεσιών
Η Επιτροπή παρουσίασε την
1η Ιουνίου το όραμά της για
την εξέλιξη των ευρωπαϊκών
προτύπων, υπό το φως των
τεχνολογικών εξελίξεων,
των πολιτικών προτεραιοτήτων και των παγκόσμιων
τάσεων. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα
για την Κοινή Πρωτοβουλία
για την Τυποποίηση (JIS), η
οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών
και όσων ασχολούνται με την
τυποποίηση.
Τα πρότυπα αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές για
προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, υπηρεσίες ή μεθόδους δοκιμής που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα
των οικονομικών φορέων
στην αλυσίδα αξίας. Για παράδειγμα, τα πρότυπα για
μεγέθη χαρτιού (Α3, Α4, Α5)
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των καταναλωτών, των παραγωγών χαρτιού και φακέλων, των τυπογραφείων και των κατασκευαστών φωτοτυπικών μηχανημάτων. Ένα πρότυπο
παρέχει τεχνική βεβαιότητα,
μια προϋπόθεση για την
πραγματοποίηση επενδύσε-

ων από τους οικονομικούς
φορείς. Για ορισμένα προϊόντα, όπως οι αερόσακοι ή
οι χειρουργικές μάσκες, τα
πρότυπα εγγυώνται επίσης
υψηλή ποιότητα και ασφάλεια. Από το μέγεθος του χαρτιού Α4 έως την τεχνολογία
GSM, τα πρότυπα μειώνουν
το κόστος, προωθούν την
καινοτομία, εξασφαλίζουν τη
διαλειτουργικότητα μεταξύ
διαφορετικών συσκευών και
υπηρεσιών, και βοηθούν τις
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αγορές.
Η τυπική ρύθμιση στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από τη βιομηχανία. Ενώ τα πρότυπα αναπτύσσονται από μία οργάνωση
προτύπων, η αγορά μπορεί
επίσης να υιοθετεί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναπτύσσονται από μια εταιρεία ή από επαγγελματικές
οργανισμούς. Τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πρέπει να συμβαδίσουν με τις μεταβαλλόμενες
οικονομικές συνθήκες, την
αυξανόμενη σημασία των
υπηρεσιών και την ψηφιακή
επανάσταση. Για το λόγο
αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε ανακοίνωση στη
Στρατηγική Ενιαίας Αγοράς
διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί παγκόσμιο κόμβο στον τομέα της τυποποίησης.

Ο Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος για την Απασχόληση, την
Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις
και την Ανταγωνιστικότητα,
δήλωσε: «Αν θέλουμε η ευρωπαϊκή αγορά να έχει το
πλεονέκτημα της πρώτης
κίνησης, πρέπει να επιταχύνουμε και να ιεραρχήσουμε
καλύτερα την τυποποίηση σε
όλους τους τομείς. Με το
σημερινό πακέτο μέτρων
τυποποίησης, βοηθάμε να
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
και η δύναμη της καινοτομίας και να δημιουργηθεί ένα
προβλέψιμο και σταθερό
επενδυτικό πλαίσιο στην
ΕΕ».
Η Elzbieta Bienkowska, Επίτροπος για την εσωτερική
αγορά, τη βιομηχανία, την
επιχειρηματικότητα και τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πρόσθεσε: «Η Κοινή
Πρωτοβουλία για την Τυποποίηση φέρνει σε επαφή
δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς σε μια συνεργατική, διαφανή και ευέλικτη
διαδικασία διαλόγου, ώστε
να διασφαλιστεί η έγκαιρη
ανάπτυξη των προτύπων
state-of-the-art προς υποστήριξη των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς και των δημόσιων πολιτικών».
Παρότι συχνά αντιμετωπίζονται σαν ένα απλώς τεχνικό
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ζήτημα, τα πρότυπα αποτελούν σημαντική οικονομική
κινητήρια δύναμη. Η ανακοίνωση παρουσιάζει ένα
όραμα για μια ενιαία και συνεκτική πολιτική τυποποίησης της ΕΕ που θα βρίσκεται
υψηλότερα στην πολιτική
ατζέντα, και σύμφωνα με την
οποία οι προτεραιότητες θα
συζητούνται τακτικά με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τα κράτη μέλη.
Το εν λόγω πακέτο μέτρων
περιλαμβάνει μια απόφαση
της Επιτροπής που παρέχει
το πλαίσιο για την Κοινή
Πρωτοβουλία για την Τυποποίηση(JIS), η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή, επίσημα,
από όλους τους εταίρους
στις 13 Ιουνίου στο
Άμστερνταμ υπό την ολλανδική προεδρία της ΕΕ. Η JIS
θα φέρει σε επαφή ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις
και φορείς τυποποίησης, τη
βιομηχανία, τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, ενώσεις καταναλωτών, εμπορικές ενώσεις, την περιβαλλοντική οργάνωση, τα κράτη
μέλη και την Επιτροπή. Οι
εταίροι αυτοί θα δεσμευτούν
για τον εκσυγχρονισμό, την
ιεράρχηση και την επιτάχυν-

ση της έγκαιρης παράδοσης
των προτύπων μέχρι το τέλος του 2019. Η JIS θα συμβάλει στην καλύτερη ευθυγράμμιση των προτύπων με
την ώθηση της έρευνας και
της καινοτομίας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη από
το πρόγραμμα Horizon 2020
για την έρευνα και την καινοτομία. Η JIS θα προωθήσει, επίσης, τη χρήση των
ευρωπαϊκών προτύπων σε
διεθνές επίπεδο.
Η πρόταση για πρόγραμμα
εργασίας πάνω στην ευρωπαϊκή τυποποίηση εντός του
2017 ανάγει τις υπηρεσίες
και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
(ICT) σε τομείς προτεραιότητας για το μέλλον της
θέσπισης προτύπων, δεδομένου του διατομεακού ρόλου τους στην οικονομία.
Ήδη, τον Απρίλιο του 2016,
η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την
επιτάχυνση της διαδικασίας
θέσπισης του προτύπου για
τις τεχνολογίες ICT, εστιάζοντας σε πέντε τομείς προτεραιότητας: 5G, συστήματα
υπολογιστικού νέφους
(cloud computing), διαδίκτυο
των πραγμάτων (internet of

things), τεχνολογίες των δεδομένων και ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο. Επί του παρόντος, η Επιτροπή δίνει εκ νέου
έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών.
Παρότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 70% της οικονομίας της ΕΕ, τα σχετικά με
τις υπηρεσίες πρότυπα αντιπροσωπεύουν μόνο το 2%
του συνόλου των ευρωπαϊκών
προτύπων. Ο κατακερματισμός των προτύπων λειτουργεί ως εμπόδιο στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Σε
συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της
στρατηγικής της ενιαίας αγοράς για τη διευκόλυνση της
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή προτείνει
την ιεράρχηση και προώθηση
της στοχευμένης ανάπτυξης
ευρωπαϊκών εθελοντικών
προτύπων υπηρεσιών. Παραδείγματα προτύπων υπηρεσιών περιλαμβάνουν ορολογία
χρησιμοποιούμενη για ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά
καταλύματα.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-16-1962_en.htm

Παράταση ισχύος του μέρους Β του Ν.4281/2014
Ν.4281/2014 – μέρος Β –
παράταση έναρξης ισχύος –
Ν.4392/2016

Η έναρξη ισχύος του μέρους
Β του Ν.4281/2016 μετατέθηκε εκ νέου με το Ν.4392/
2016 (ΦΕΚ Α 100/31.05.2016),

το άρθρο δεύτερο του οποίου
όρισε ως χρόνο εφαρμογής
των διατάξεων την 1η Ιουλίου
2016.

Παράταση προθεσμίας σχετικά με προμήθειες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελληνική αστυνομία – ΕΛ.ΑΣ.
– διαγωνιστικές διαδικασίες
– προμήθειες – υπηρεσίες –
παράταση προθεσμίας
Με το δεύτερο άρθρο του
Ν.4391/2016 (ΦΕΚ Α 97)
παρατείνεται έως τις 31

Αυγούστου 2016 η προθεσμία του άρθρου 132 παρ. 6α
του Ν.4270/2014, εντός της
οποίας παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών για προϊόντα και υπηρεσίες που δύναν-

ται να τύχουν ομαδοποίησης,
(αντιμετώπιση των αναγκών
προμηθειών, ειδών παροχής
υπηρεσιών, άμεσης αποκατάστασης πάσης φύσεως
φθορών, επισκευής συντήρησης οχημάτων, κτιρίων), για
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κάθε μία εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.,
στις οποίες λειτουργεί Γενική ή Μερική Διαχείριση, τοσο με πρόχειρο διαγωνισμό
έως του ποσού των 60.000€
χωρίς ΦΠΑ, όσο και με απευθείας ανάθεση, έως του
ποσού των 20.000€, χωρίς
ΦΠΑ (για τους ΚΑΕ 0851,
0861, 0875,1321,1511,1512
και 1919 μηνιαίως και για
τους λοιπούς ΚΑΕ ετησίως,
υπό την προϋπόθεση
έγκρισης της σχετικής πίσ-

τωσης από τη Διεύθυνση
Οικονομικών/ΑΕΑ).
Από την παραπάνω πρόβλεψη εξαιρούνται περιπτώσεις
προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών ειδικών ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
παντός τύπου πομποδεκτών,
συσκευών ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, διοπτρών
ημέρας και νύκτας, καμερών
ασφαλείας (θερμοκάμερες),
ηχομέτρων, αλκοολομέτρων,
παντός τύπου οχημάτων,

παντός είδους πλωτών μέσων, παντός είδους εναερίων μέσων, όπλων και πυρομαχικών, εξομοιωτών και
συσκευών εργαστηρίων βλητικών δοκιμών, πληροφοριακών ολοκληρωμένων συστημάτων, εξειδικευμένων λογισμικών, παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων,
παροχής υπηρεσιών μη
προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, παροχής υπηρεσιών ναυλωμένων
πτήσεων.

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΓεΔΕΕ, Τα-463/14, 27.04.
2016, Österreichische Post
AG κατάΕυρωπαϊκής Επιτροπής
Λέξεις-κλειδιά

οδηγία 2004/17 – εξαιρούμενοι τομείς – ταχυδρομικές υπηρεσίες – εξαίρεση
υπηρεσιών του τομέα των
ταχυδρομείων από τη οδηγία 2004/17 – Αυστρία –
άρθρο 30 της οδηγίας
2004/17 – υποχρέωση αιτιολογήσεως – άρθρο 296 ΣΛΕΕ – πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως
Νομικό ζήτημα

Η επιβαλλόμενη από το
άρθρο 296 ΣΛΕΕ αιτιολογία
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη φύση της οικείας
πράξης και να διαφαίνεται
από αυτή κατά τρόπο σαφή
και μη διφορούμενο η συλλο-

γιστική του θεσμικού οργάνου που εκδίδει την προσβαλλόμενη πράξη, κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό
στους ενδιαφερομένους να
γνωρίζουν τους λόγους που
δικαιολογούν τη λήψη του
μέτρου και στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο να ασκεί
τον έλεγχό του. Ο βαθμός
ακρίβειας της αιτιολογίας
αποφάσεως πρέπει να είναι
ανάλογος των υλικών δυνατοτήτων και των τεχνικών
συνθηκών ή της προθεσμίας
εντός της οποίας πρέπει να
εκδοθεί.
Δυνάμει του άρθρου 30 παρ.
2 της οδηγίας 2004/17 το
κατά πόσο μια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό αποφασίζεται βάσει κριτηρίων τα
οποία είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις περί ανταγωνισμού
της ΣΛΕΕ, ωστόσο, το γράμ-

μα της διάταξης αυτής δεν
απαιτεί τα κριτήρια να είναι
ακριβώς αυτά που προβλέπουν οι διατάξεις περί ανταγωνισμού, καθώς κύριος
σκοπός των κανόνων για τις
δημόσιες συμβάσεις είναι η
ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηρεσιών και το άνοιγμα
των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Επομένως η Επιτροπή ορθώς αναφέρθηκε
στον επιδιωκόμενο με την
οδηγία 2004/17 σκοπό για να
προσδιορίσει το επίπεδο
ουσιαστικού ανταγωνισμού
που πρέπει να επιτευχθεί
προκειμένου να διαπιστωθεί,
δυνάμει του άρθρου 30, ότι η
επίμαχη άσκηση δραστηριότητας (παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών) είναι απευθείας
εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό.
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Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και σε
όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη

κατά τη δημοπράτηση συγχρηματοδοτούμενων
συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/18 & 2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια
νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης
της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη
δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….………………………………………………………………..…...
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Η Ελληνική Επιθεώρηση
Ευρωπαϊκού Δικαίου
εκδίδεται από το έτος
1981 από το ΚΔΕΟΔ σε
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 4 φορές το χρόνο στην ελληνική γλώσσα, ενώ από το 2004
εκδίδεται ετησίως ένα
πέμπτο ξενόγλωσσο
τεύχος. Αντικείμενό της
αποτελεί το σύνολο του
Ευρωπαϊκού Δικαίου,
καθώς και οι τομείς της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
του διεθνούς δικαίου,
δημόσιου και ιδιωτικού.
Ειδικά τεύχη παρουσιάζουν αφιερώματα σε
θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. η
Σύμβαση των Βρυξελλών, η ραδιοτηλεόραση,
το περιβάλλον, οι συμβάσεις δημόσιων
έργων, η εκπαίδευση
και η διαφήμιση.
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