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Biografbyrå, statens Εθνικό Συµβούλιο Λογοκρισίας Κινηµατογραφικών

Ταινιών
Biografiskt lexikon, svenskt Σουηδικό Βιογραφικό Λεξικό
Birgittaskolan Σχολή Birgitta

Blekinge tekniska högskola Τεχνολογικό Ινστιτούτο Blekinge
Bokföringsnämnden Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων
Bostadskreditnämnd, statens

(BKN)

Εθνικό Ταµείο Εγγύησης Στεγαστικών ∆ανείων

Boverket Εθνικό Συµβούλιο Οικισµού
Brottsförebyggande rådet Εθνικό Συµβούλιο Πρόληψης του Εγκλήµατος

Brottsoffermyndigheten Αρχή Αρωγής Θυµάτων Εγκλήµατος
Brottsskadenämnden Αρχή Αποζηµίωσης Ζηµιών λόγω Εγκλήµατος
Byggforskningsrådet Συµβούλιο Οικοδοµικής Έρευνας

C

Centrala försöksdjursnämnden Κεντρική Επιτροπή Πειραµατόζωων
Centrala studiestödsnämnden Εθνικό Συµβούλιο Υποτροφιών
Centralnämnden för

fastighetsdata

Κεντρικό Συµβούλιο Κτηµατολογίου
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D

Danshögskolan Ανωτάτη Σχολή Χορού
Datainspektionen Επιθεώρηση ∆εδοµένων
Delegationen för utländska
investeringar Sverige, ISA

Οργανισµός Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (Invest in
Sweden Agency, ISA)

Departementen Υπουργεία
Domstolsverket ∆ιοίκηση ∆ικαστηρίων
Dramatiska institutet ∆ραµατική Σχολή

E

Ekeskolan Σχολή Eke
Ekobrottsmyndigheten Υπηρεσία Οικονοµικού Εγκλήµατος
Ekonomistyrningsverket Αρχή Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Elsäkerhetsverket Συµβούλιο Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας
Energimyndigheten, statens Εθνικός Οργανισµός Ενέργειας
EU/FoU-rådet Συµβούλιο ΕΕ/Ε&Α
Exportkreditnämnden Οργανισµός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Exportråd, Sveriges Σουηδικό Συµβούλιο Εξαγωγικού Εµπορίου

F

Fastighetsmäklarnämnden Σώµα Εποπτείας Κτηµατοµεσιτών
Fastighetsverk, statens Εθνικό Συµβούλιο Ακινήτων
Fideikommissnämnden Συµβούλιο Κληροδοτηµάτων
Finansinspektionen Χρηµατοοικονοµική Επιθεώρηση
Fiskeriverket Εθνικό Συµβούλιο Αλιείας
Flygmedicincentrum Αεροϊατρικό Κέντρο
Flygtekniska försöksanstalten Ίδρυµα Αεροναυτικών Ερευνών
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Folkhälsoinstitut,statens Εθνικό Ίδρυµα ∆ηµόσιας Υγείας
Fonden för fukt- och
mögelskador

Ταµείο Αρωγής Μικροϊδιοκτητών

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande, Formas

Συµβούλιο Περιβαλλοντολογικών, Γεωπονικών και
Χωροταξικών Ερευνών

Fortifikationsverket Εθνική Εφορία Οχυρώσεων
Förlikningsmannaexpedition,
statens

Εθνική Υπηρεσία Συνδιαλλαγής

Försvarets forskningsanstalt Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άµυνας
Försvarets materielverk Εφορία Υλικού Πολέµου
Försvarets radioanstalt Εφορία Στρατιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών
Försvarshistoriska museer,
statens

Εθνικά Πολεµικά Μουσεία

Försvarshögskolan Ανωτάτη Σχολή Πολέµου
Försvarsmakten Ένοπλες ∆υνάµεις
Försäkringskassorna (21) Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (21)

G

Gentekniknämnden Συµβούλιο Γονιδιακής Τεχνολογίας
Geologiska undersökning,
Sveriges

Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία

Geotekniska institut, statens Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο
Giftinformationscentralen Κέντρο ∆ηλητηριάσεων
Glesbygdsverket Εθνικός Οργανισµός Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Grafiska institutet och institutet
för högre kommunikation- och
reklamutbildning

Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη Σχολή
Επικοινωνίας και ∆ιαφήµισης

Granskningsnämnden för radio
och TV

Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης

Göteborgs universitet Πανεπιστήµιο Göteborg
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H
Handelsflottans kultur- och
fritidsråd

Οίκος Ναύτου

Handelsflottans pensionsanstalt Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
Handikappombudsmannen ∆ιαµεσολαβητής Θεµάτων Αναπηρίας
Handikappråd, statens Εθνικό Συµβούλιο Αναπήρων
Haverikommission, statens Εθνικό Ίδρυµα ∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων
Historiska museer, statens Εθνικά Ιστορικά Μουσεία
Hjälpmedelsinstitutet Ίδρυµα Βοηθηµάτων Αναπήρων
Hovrätterna (6) Εφετεία (6)
Hyresnämnder (12) Περιφερειακά ∆ικαστήρια Μισθωτικών ∆ιαφορών (12)
Häktena (30) ∆ικαστικές Φυλακές (30)
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd

Επιτροπή Ιατρικής Ευθύνης

Högskolan Dalarna Ανωτάτη Σχολή Dalarna
Högskolan i Borås Ανωτάτη Σχολή Borås
Högskolan i Gävle Ανωτάτη Σχολή Gävle
Högskolan i Halmstad Ανωτάτη Σχολή Halmstad
Högskolan i Kalmar Ανωτάτη Σχολή Kalmar
Högskolan i
Karlskrona/Ronneby

Ανωτάτη Σχολή Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad Ανωτάτη Σχολή Kristianstad
Högskolan i Skövde Ανωτάτη Σχολή Skövde
Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla

Ανωτάτη Σχολή Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland Ανωτάτη Σχολή Gotland
Högskoleverket Εφορία Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Högsta domstolen Ανώτατο ∆ικαστήριο
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I

Idrottshögskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Σωµατικής Αγωγής Στοκχόλµης
Inspektionen för strategiska
produkter

Επιθεώρηση Στρατηγικών Προϊόντων

Institut för byggnadsforskning,
statens

Συµβούλιο Οικοδοµικής Έρευνας

Institut för ekologisk hållbarhet,
statens

Εθνικό Ίδρυµα Οικολογικής Αειφορίας

Institut för
kommunikationsanalys, statens

Εθνικό Ίδρυµα Συγκοινωνιολογικών Αναλύσεων

Institut för psykosocial
miljömedicin, statens

Εθνικό Ίδρυµα Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής

Institut för särskilt
utbildningsstöd

Εθνικό Ίδρυµα Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Institutet för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering

Ινστιτούτο Αξιολόγησης Πολιτικής Αγοράς Εργασίας

Institutet för rymdfysik Ινστιτούτο ∆ιαστηµικής Φυσικής
Institutionsstyrelse, Statens Εθνικό Συµβούλιο Ιδρυµατικής Περίθαλψης
Insättnigsgarantinämnden Ταµείο Παρακαταθηκών
Integrationsverket Εφορία Κοινωνικής Ένταξης
Internationella adoptionsfrågor,
Statens nämnd för

Εθνικό Συµβούλιο ∆ιασυνοριακών Υιοθεσιών

Internationella programkontoret
för utbildningsområdet

∆ιεθνές Γραφείο Προγράµµατος Επαγγελµατικής
Κατάρτισης
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J

Jordbruksverk, statens Εθνική Εφορία Γεωργίας
Justitiekanslern Καγκελαρία ∆ικαιοσύνης
Jämställdhetsombudsmannen Εφορία Ισότητας Ευκαιριών

K

Kammarkollegiet Εισηγητικό Συµβούλιο (Kammarkollegiet)
Kammarrätterna (4) ∆ιοικητικά Εφετεία (4)
Karlstads universitet Πανεπιστήµιο Karlstad
Karolinska Institutet Ίδρυµα Karolinska
Kemikalieinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Χηµικών Ουσιών
Kommerskollegium Εθνική Επιτροπή Εµπορίου
Koncessionsnämnden för
miljöskydd

Αντιπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος

Konjunkturinstitutet Ινστιτούτο Οικονοµικής Συγκυρίας
Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισµού
Konstfack Σχολή Χειροτεχνίας
Konsthögskolan Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Konstmuseer, statens Κρατικά Μουσεία Τέχνης
Konstnärsnämnden Συµβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων
Konstråd, statens Εθνικό Συµβούλιο Καλών Τεχνών
Konsulat Προξενεία
Konsumentverket Αρχή Προστασίας Καταναλωτών
Kriminaltekniska laboratorium,
statens

Κρατικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο

Kriminalvårdens regionkanslier
(4)

Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Σωφρονιστικά ιδρύµατα (35)
Kriminalvårdsstyrelsen Εθνική Εφορία Σωφρονιστικών Ιδρυµάτων
Kristinaskolan Σχολή Kristina
Kronofogdemyndigheterna (10) Εκτελεστικές Υπηρεσίες (10)
Kulturråd, statens Εθνικό Συµβούλιο Πολιτισµού
Kungl. Biblioteket Βασιλική Βιβλιοθήκη
Kungl. Konsthögskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Kungl. Musikhögskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Μουσικής
Kungl. Tekniska högskolan Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Kustbevakningen Ακτοφυλακή
Kvalitets- och kompetensråd,
statens

Εθνικό Συµβούλιο Ποιότητας και Ικανότητας

Kärnkraftinspektion, statens Εθνική Επιθεώρηση Πυρηνικής Ενέργειας

L

Lagrådet Νοµοθετικό Συµβούλιο
Lantbruksuniveritet, Sveriges Σουηδικό Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Lantmäteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία
Linköpings universitet Πανεπιστήµιο Linköping
Livrustkammaren, Skoklosters
slott och Hallwylska museet

Βασιλικό Οπλοστάσιο, Κάστρο Skokloster και Μουσείο
Hallwylska

Livsmedelsverk, statens Εθνική Αρχή Τροφίµων
Ljud- och bildarkiv, statens Κρατικό Οπτικοακουστικό Αρχείο
Lotteriinspektionen Επιθεώρηση Λαχείων
Luftfartsverket Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Luleå tekniska universitet Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Luleå
Lunds universitet Πανεπιστήµιο Lund
Läkemedelsverket Οργανισµός Φαρµάκων
Länsarbetsnämnderna (20) Νοµαρχιακά Εργασιακά Συµβούλια (20)
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Länsrätterna (23) Νοµαρχιακά ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια (23)
Länsstyrelserna (21) Νοµαρχιακά Συµβούλια (21)
Lärarhögskolan i Stockholm Παιδαγωγική Ακαδηµία Στοκχόλµης

M

Malmö högskola Πανεπιστήµιο Malmö
Manillaskolan Σχολή Κωφαλάλων Manilla
Marknadsdomstolen Αγοραδικείο
Medlingsinstitutet Εθνικό ∆ιαµεσολαβητικό Ίδρυµα
Meteorologiska och
hydrologiska institut, Sveriges

Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ίδρυµα

Migrationsverket Επιτροπή Μεταναστεύσεως
Militärhögskolor Στρατιωτικές Σχολές
Mitthögskolan Πανεπιστήµιο Κεντρικής Σουηδίας
Moderna museet Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
Museer för världskultur, statens Κρατικά Μουσεία Παγκόσµιου Πολιτισµού
Musiksamlingar, statens Κρατική Μουσική Συλλογή
Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Οργανισµός Προχωρηµένης Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Myndigheten för Sveriges
nätuniversitet

Οργανισµός Σουηδικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου

Mälardalens högskola Ανωτάτη Σχολή Mälardalen

N

Nationalmuseum Εθνικό Μουσείο

Nationellt centrum för flexibelt

lärande

Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης

Naturhistoriska riksmuseet Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
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Naturvårdsverket Οργανισµός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Nordiska Afrikainstitutet Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Αφρικής

Notarienämnden Συµβολαιογραφικός Σύλλογος

Nämnden för offentlig

upphandling

Επιτροπή Κρατικών Προµηθειών

O

Ombudsmannen mot

diskriminering på grundav

sexuell läggning

∆ιαµεσολαβητής επί ∆ιακρίσεων λόγω Γενετήσιου

Προσανατολισµού

Ombudsmannen mot etnisk

diskriminering

∆ιαµεσολαβητής επί Εθνοφυλετικών ∆ιακρίσεων

Operahögskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Όπερας, Στοκχόλµη

P

Patent- och registreringsverket Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και Σηµάτων

Patentbesvärsrätten ∆ικαστήριο προσφυγών Ευρεσιτεχνίας

Pensionsverk, statens Οργανισµός Συντάξεων ∆ηµόσιων Υπαλλήλων

Person- och

adressregisternämnd, statens

Κρατικό Μητρώο Πληθυσµού και ∆ιευθύνσεων

Pliktverk, Totalförsvarets Εφορία Υποχρεωτικής Εργασίας / Παλλαϊκής Άµυνας

Polarforskningssekretariatet Γραµµατεία Πολικών Εξερευνήσεων

Polismyndigheter (21) Αστυνοµικές Αρχές (21)

Post- och telestyrelsen Οργανισµός Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών

Premiepensionsmyndigheten Οργανισµός Επικουρικών Συντάξεων

Presstödsnämnden Επιτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου
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R

Radio- och TV�verket Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο

Regeringskansliet Γραµµατεία Κυβερνήσεως

Regeringsrätten Συµβούλιο της Επικρατείας

Revisorsnämnden Σώµα Ορκωτών Λογιστών

Riksantikvarieämbetet Εθνικό Γραφείο Αρχαιοτήτων

Riksarkivet Αρχεία του Κράτους

Riksbanken Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας

Riksdagens förvaltningskontor Τµήµα ∆ιοικητικού του Κοινοβουλίου

Riksdagens ombudsmän Κοινοβουλευτικός ∆ιαµεσολαβητής

Riksdagens revisorer Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριασµών

Riksförsäkringsverket Εθνικό Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Riksgäldskontoret Υπηρεσία ∆ηµόσιου Χρέους
Rikspolisstyrelsen Εθνική Αστυνοµία
Riksrevisionsverket Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο
Riksskatteverket Γραφείο ∆ηµόσιου Θησαυρού
Rikstrafiken Οργανισµός ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών
Riksutställningar, Stiftelsen Εθνικό Ίδρυµα Περιοδευουσών Εκθέσεων
Riksåklagaren Γενική Εισαγγελία
Rymdstyrelsen Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαστήµατος
Råd för byggnadsforskning,
statens

Κρατικό Συµβούλιο Οικοδοµικής Έρευνας

Rådet för grundläggande
högskoleutbildning

Συµβούλιο Βασικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Räddningsverk, statens Κρατικές Σωστικές Υπηρεσίες
Rättshjälpsmyndigheten Οργανισµός Νοµικής Αρωγής
Rättsmedicinalverket Εθνικό Συµβούλιο Ιατροδικαστικής
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S

Sameskolstyrelsen och
sameskolor

Λαπωνική Σχολική Εφορία και λαπωνικά σχολεία

Sametinget Λαπωνική Βουλή
Sjöfartsverket ∆ιοίκηση Ναυτιλίας
Sjöhistoriska museer, statens Κρατικά Ναυτικά Μουσεία
Skattemyndigheterna (10) Οικονοµικές Εφορίες (10)
Skogsstyrelsen ∆ιοίκηση ∆ασών
Skolverk, statens Εθνικός Οργανισµός Παιδείας
Smittskyddsinstitutet Ινστιτούτο Λοιµωδών Νοσηµάτων
Socialstyrelsen Κοινωνική Πρόνοια
Specialpedagogiska institutet Ίδρυµα Ειδικής Παιδαγωγικής
Specialskolemyndigheten Εθνικός Οργανισµός Ειδικών Σχολείων (Κωφαλάλων)
Språk- och folkminnesinstitutet Ινστιτούτο ∆ιαλεκτολογίας και Λαογραφίας
Sprängämnesinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Εκρηκτικών
Statens personregisternämnd,
SPAR-nämnden

Κρατικό Μητρώο Πληθυσµού

Statistiska centralbyrån Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία
Statskontoret Σουηδικός Οργανισµός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Stockholms universitet Πανεπιστήµιο Στοκχόλµης
Strålskyddsinstitut, statens Κρατικό Ίδρυµα Ακτινοπροστασίας
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll

Οργανισµός ∆ιαπίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου

Styrelsen för internationell
utvecklings- samarbete, SIDA

Οργανισµός ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (SIDA)

Styrelsen för psykologiskt
försvar

Συµβούλιο Ψυχολογικής Άµυνας

Svenska institutet Σουηδικό Ινστιτούτο
Säkerhetspolisen Ασφάλεια του Κράτους
Södertörns högskola Ανωτάτη Σχολή Νότιας Στοκχόλµης
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T

Talboks- och
punktskriftsbiblioteket

Βιβλιοθήκη Τυφλών

Teaterhögskolan Ανωτάτη ∆ραµατική Σχολή
Tekniska museet, stiftelsen Ίδρυµα Τεχνολογικού Μουσείου

Tingsrätterna (72) Τοπικά ∆ικαστήρια (72)

Tjänsteförslagsnämnden för

domstolsväsendet

Επιτροπή Επιλογής ∆ικαστικών Λειτουργών

Totalförsvarets

forskningsinstitut

Ίδρυµα Ερευνών Παλλαϊκής Άµυνας

Transportforskningsberedningen Συµβούλιο Μεταφορικών Ερευνών

Transportrådet Συµβούλιο Μεταφορών

Tullverket ∆ιοίκηση Τελωνείων

Turistdelegationen Οργανισµός Τουρισµού

U

Umeå universitet Πανεπιστήµιο Umeå

Ungdomsstyrelsen Συµβούλιο Νέας Γενιάς

Uppsala universitet Πανεπιστήµιο Ουψάλας

Utlänningsnämnden Επιτροπή Αλλοδαπών

Utsädeskontroll, statens Κρατικό Ινστιτούτο Σπόρων

V

Valmyndigheten Εκλογική Αρχή

Vatten- och avloppsnämnd,

statens

Κρατική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Vattenöverdomstolen ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο Υδάτων
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Verket för högskoleservice

(VHS)

Εθνικός Οργανισµός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Verket för innovationssystem

(VINNOVA)

Οργανισµός Καινοτοµίας (VINNOVA)

Verket för näringslivsutveckling

(NUTEK)

Οργανισµός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων(NUTEK)

Vetenskapsrådet Εθνικό Συµβούλιο Ερευνών

Veterinärmedicinska anstalt,

statens

Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο

Vägverket Οργανισµός Οδοποιίας

Vänerskolan Σχολή Väner

Växjö universitet Πανεπιστήµιο Växjö

Växtsortnämnd, statens Κρατικό Ινστιτούτο Φυτικών Ποικιλιών

Å

Åklagarmyndigheterna Περιφερειακές Εισαγγελίες (6)

Åsbackaskolan Σχολή Åsbacka

Ö

Örebro universitet Πανεπιστήµιο Örebro

Östervångsskolan Σχολή Östervång

Överbefälhavaren Αρχηγείο Ενόπλων ∆υνάµεων

Överstyrelsen för civil

beredskap

Οργανισµός Πολιτικής Άµυνας
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Cabinet Office (Γραφείο Υπουργικού Συµβουλίου)

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information(Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών)

- Charity Commission(Επιτροπή Φιλανθρωπίας)

- Crown Prosecution Service(Υπηρεσία Ποινικών ∆ιώξεων)

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
- HM Customs and Excise (Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης)
- Department for Culture, Media and Sport (Υπουργείο Πολιτισµού, ΜΜΕ και Αθλητισµού)

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II EL

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection
- Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας και ∆εξιοτήτων)

Higher Education Funding Council for England

- Department for Environment, Food and Rural Affairs (Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Τροφίµων και Υπαίθρου)

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution
- Department of Health (Υπουργείο Υγείας)

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England
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National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
- Department for International Development (Υπουργείο ∆ιεθνούς Ανάπτυξης)

- Department for National Savings (Υπουργείο Εθνικής Αποταµίευσης)

- Department for Transport (Υπουργείο Μεταφορών)

Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions (Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων)

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor(∆ιαρκής Γραµµατεία και Νοµική
Υπηρεσία ∆ηµοσίου Θησαυρού)

Legal Secretariat to the Law Officers

- Department of Trade and Industry (Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας)

Central Transport Consultative Committees
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Competition Commission

Electricity Committees

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

Gas Consumers' Council

National Weights and Measures Laboratory

Office of Manpower Economics

Patent Office
- Export Credits Guarantee Department (Οργανισµός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων)

- Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)

Wilton Park Conference Centre
- Government Actuary's Department (Αναλογιστική Υπηρεσία του Κράτους)

- Government Communications Headquarters(Κυβερνητικό Αρχηγείο Επικοινωνιών)

- Home Office (Υπουργείο Εσωτερικών)

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees
- House of Commons (Βουλή των Κοινοτήτων)

- House of Lords (Βουλή των Λόρδων)
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- Inland Revenue, Board of (∆ιοίκηση ∆ηµόσιων Εσόδων από Εγχώριες Πηγές)

- Lord Chancellor's Department (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal
- Ministry of Defence (Υπουργείο Αµύνης)

Meteorological Office

Defence Procurement Agency

- National Assembly for Wales (Εθνοσυνέλευση Ουαλίας)
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Higher Education Funding Συµβούλιο for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting
- National Audit Office( Εθνικό Γραφείο Ελέγχου Λογαριασµών)

- National Investment and Loans Office (Εθνική Υπηρεσία Επενδύσεων και ∆ανείων)
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- Northern Ireland Assembly Commission (Επιτροπάτο Συνέλευσης Βόρειας Ιρλανδίας)

- Northern Ireland Court Service (Υπηρεσία ∆ικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας)

Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Courts
Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning (Υπουργείο Απασχόλησης και
Μόρφωσης Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department for Regional Development (Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department for Social Development (Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης
Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development (Υπουργείο (Γεωργίας
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure (Υπουργείο πολιτισµού, Τεχνών
και Ελεύθερου Χρόνου Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Education (Υπουργείο Παιδείας Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment (Υπουργείο
Επιχειρήσεων, Εµπορίου και Επενδύσεων Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of the Environment (Υπουργείο Περιβάλλοντος Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel (Υπουργείο Οικονοµικών και
Προσωπικού Β. Ιρλανδίας)
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- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety (Υπουργείο
Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και ∆ηµόσιας Ασφάλειας Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment
(Υπουργείο Ανώτερης Παιδείας και Επιµόρφωσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης Β.
Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister (Γραφείο Προέδρου
και Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland Office (Υπουργείο Β. Ιρλανδίας)
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Agency of Northern Ireland
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service

- Office of Fair Trading (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και Ανταγωνισµού)

- Office for National Statistics(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία)

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service
Commissioners

Office of the Deputy Prime Minister (Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως)

Rent Assessment Panels
- Paymaster General's Office (Γραφείο Πληρωµών ∆ηµοσίου)

- Postal Business of the Post Office (Ταχυδροµικές δραστηριότητες Οργανισµού
Ταχυδροµείων)

- Privy Council Office (Γραφείο Συµβουλίου του Στέµµατος)

- Public Record Office (Γενικά Αρχεία του Κράτους)

- Royal Commission on Historical Manuscripts (Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών
Χειρογράφων)
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- Royal Hospital, Chelsea (Βασιλικό Νοσοκοµείο Chelsea)

- Royal Mint (Βασιλικό Νοµισµατοκοπείο)

- Rural Payments Agency (Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών)

- Scotland, Auditor-General (Γενικός Επιθεωρητής Σκωτίας)

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service (Γενική Εισαγγελία Σκωτίας)

- Scotland, General Register Office (Γενικό Ληξιαρχείο της Σκωτίας)

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer (Εφορία Αδέσποτων Αγαθών
Σκωτίας)

- Scotland, Registers of Scotland (Κτηµατολόγιο Σκωτίας)
- The Scotland Office (Υπουργείο Σκωτίας)
- The Scottish Executive Corporate Services (Εταιρικές Υπηρεσίες του Σκωτικού

Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Education Department(Υπουργείο Παιδείας του Σκωτικού
Εκτελεστικού)

National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Scottish Higher Education Funding Council

- The Scottish Executive Development Department (Υπουργείο Ανάπτυξης του Σκωτικού
Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department (Υπουργείο
Επιχειρήσεων και ∆ια Βίου Μάθησης του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Finance (Υπουργείο Οικονοµικών του Σκωτικού Εκτελεστικού)
- The Scottish Executive Health Department (Υπουργείο Υγείας του Σκωτικού Εκτελεστικού)

Local Health Councils
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
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Scottish National Health Service Authorities and Trusts

- The Scottish Executive Justice Department (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης του Σκωτικού
Εκτελεστικού)

Accountant of Court's Office
High Court of Justiciary
Court of Session
HM Επιθεώρηση of Constabulary
Lands Tribunal for Scotland
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Scottish Law Commission
Sheriff Courts
Scottish Criminal Record Office
Scottish Crime Squad
Scottish Fire Service Training Squad
Scottish Police College
Social Security Commissioners' Office

- The Scottish Executive Rural Affairs Department (Υπουργείο Υπαίθρου του Σκωτικού
Εκτελεστικού)

Crofters Commission
Red Deer Commission
Rent Assessment Panel and Committees
Royal Botanic Garden, Edinburgh
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Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission for Scotland

- The Scottish Executive Secretariat (Γραµµατεία του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Parliamentary Body Corporate (Εταιρικό Σώµα του Κοινοβουλίου της
Σκωτίας)

- Scottish Record Office (Γραφείο Σκωτικών Αρχείων)

- HM Treasury (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας)

- Office of Government Commerce (Γραφείο Κρατικών Προµηθειών)

- The Wales Office (Υπουργείο Ουαλίας)

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7,

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ1

Κεφάλαιο 25: Άλας, θείο, γαίες και λίθοι, γύψος, ασβέστης και τσιµέντα

Κεφάλαιο 26: Μεταλλεύµατα µεταλλουργίας, σκωρίες και τέφρες

Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών,

ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά

µε εξαίρεση:

ex 27.10: ειδικά καύσιµα κινητήρων

Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χηµικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιµων

µετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των µετάλλων των σπανίων γαιών

και των ισοτόπων

µε εξαίρεση:

ex 28.09: εκρηκτικά

ex 28.13: εκρηκτικά

ex 28.14: δακρυγόνα αέρια

ex 28.28 : εκρηκτικά

ex 28.32: εκρηκτικά

ex 28.39: εκρηκτικά

ex 28.50: τοξικολογικά προϊόντα

ex 28.51: τοξικολογικά προϊόντα

ex 28.54: εκρηκτικά

                                                
1 Το µόνο αυθεντικό κείµενο όσον αφορά τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας είναι το

περιεχόµενο στο Παράρτηµα Ι, σηµείο 3 της συµφωνίας.
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Κεφάλαιο 29: Χηµικά προϊόντα οργανικά

µε εξαίρεση:

ex 29.03: εκρηκτικά

ex 29.04: εκρηκτικά

ex 29.07: εκρηκτικά

ex 29.08: εκρηκτικά

ex 29.11: εκρηκτικά

ex 29.12: εκρηκτικά

ex 29.13: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.14: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.15: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.21: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.22: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.23: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.26: εκρηκτικά

ex 29.27: τοξικολογικά προϊόντα

ex 29.29: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 30: Φαρµακευτικά προϊόντα

Κεφάλαιο 31: Λιπάσµατα

Κεφάλαιο 32: ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα, τανίνες και τα παράγωγα αυτών,

χρωστικές ύλες, χρώµατα, χρώµατα επίχρισης, βερνίκια και βαφές, στόκοι,

µελάνια

Κεφάλαιο 33: Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού

παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευασµένα
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Κεφάλαιο 34: Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσµατα για

πλύσιµο (αλισίβα), παρασκευάσµατα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά

παρασκευασµένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόµοια είδη, πάστες

προπλασµάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής»

Κεφάλαιο 35: Λευκωµατώδεις ύλες, κόλλες, ένζυµα

Κεφάλαιο 37: Φωτογραφικά και κινηµατογραφικά προϊόντα

Κεφάλαιο 38: ∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών

µε εξαίρεση:

ex 38.19: τοξικολογικά προϊόντα

Κεφάλαιο 39: Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές

ρητίνες

και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές

µε εξαίρεση:

ex 39.03: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 40: Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήµατα

από καουτσούκ

µε εξαίρεση:

ex 40.11: λάστιχα αυτοκινήτων (εκτός από τη Σουηδία)

Κεφάλαιο 41: ∆έρµατα και σκύτη

Κεφάλαιο 42: Τεχνουργήµατα από δέρµα, είδη σαγµατοποιίας και σελοποιίας, είδη

ταξιδιού, τσάντες και παρόµοια είδη, τεχνουργήµατα από έντερα
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Κεφάλαιο 43: Γουνοδέρµατα και γουναρικά, γουνοδέρµατα τεχνητά

Κεφάλαιο 44: Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο

Κεφάλαιο 45: Φελλός και τεχνουργήµατα από φελλό

Κεφάλαιο 46: Τεχνουργήµατα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κεφάλαιο 47: Ύλες χρησιµοποιούµενες στην κατασκευή του χαρτιού

Κεφάλαιο 48: Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κεφάλαιο 49: Είδη βιβλιοπωλείου και προϊόντα γραφικών τεχνών

Κεφάλαιο 65: Καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών

Κεφάλαιο 66: Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (µπαστούνια), µαστίγια και τα

µέρη αυτών

Κεφάλαιο 67: Φτερά και πούπουλα κατεργασµένα και είδη από φτερά ή πούπουλα,

τεχνητά άνθη, τεχνουργήµατα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κεφάλαιο 68: Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο, αµίαντο, µαρµαρυγία και

ανάλογες ύλες

Κεφάλαιο 69: Προϊόντα κεραµευτικής

Κεφάλαιο 70: Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί
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Κεφάλαιο 71: Μαργαριτάρια, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι και παρόµοιοι, πολύτιµα

µέταλλα, µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα και τεχνουργήµατα

από τις ύλες αυτές· αποµιµήσεις κοσµηµάτων

Κεφάλαιο 73: Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

Κεφάλαιο 74: Χαλκός

Κεφάλαιο 75: Νικέλιο

Κεφάλαιο 76: Αργίλιο

Κεφάλαιο 77: Μαγνήσιο, βηρύλλιο

Κεφάλαιο 78: Μόλυβδος

Κεφάλαιο 79: Ψευδάργυρος

Κεφάλαιο 80: Κασσίτερος

Κεφάλαιο 81: Άλλα κοινά µέταλλα

Κεφάλαιο 82: Εργαλεία, είδη µαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά µέταλλα

µε εξαίρεση:

ex 82.05: εργαλεία

ex 82.07: τεµάχια εργαλείων
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Κεφάλαιο 83: ∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα

Κεφάλαιο 84: Λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις

µε εξαίρεση:

ex 84.06: κινητήρες

ex 84.08: άλλες συσκευές πρόωσης

ex 84.45: µηχανές

ex 84.53:αυτόµατες µηχανές επεξεργασίας πληροφοριών

ex 84.55: τεµάχια της τάξης 84.53

ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 85: Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείµενα ηλεκτροτεχνικών

χρήσεων

µε εξαίρεση:

ex 85.13: τηλεπικοινωνία

ex 85.15: συσκευές διαβίβασης

Κεφάλαιο 86: Οχήµατα και υλικό για σιδηροδροµικές γραµµές, µη ηλεκτρικές συσκευές

σηµατοδότησης για τις γραµµές συγκοινωνιών

µε εξαίρεση:

ex 86.02: ηλεκτράµαξες σιδηροδρόµων τεθωρακισµένες

ex 86.03: λοιπές σιδηροδροµικές άµαξες τεθωρακισµένες

ex 86.05: βαγόνια τεθωρακισµένα

ex 86.06: βαγόνια εργαστήρια

ex 86.07: βαγόνια
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Κεφάλαιο 87: Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα χερσαίων

µεταφορών

µε εξαίρεση:

ex 87.08: άρµατα µάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισµένα

ex 87.01: ελκυστήρες

ex 87.02: στρατιωτικά οχήµατα

ex 87.03: αυτοκίνητα επισκευών

ex 87.09: µοτοσικλέτες

ex 87.14: ρυµουλκούµενα

Κεφάλαιο 89: Θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα

µε εξαίρεση:

ex 89.01 πολεµικά πλοία

Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηµατογραφίας,

µέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής

µε εξαίρεση:

ex 90.05: διόπτρες

ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ

ex 90.14: τηλέµετρα

ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης

ex 90.11: µικροσκόπια

ex 90.17: ιατρικά όργανα

ex 90.18: συσκευές µηχανοθεραπείας

ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής

ex 90.20: συσκευές ακτινών Χ
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Κεφάλαιο 91: Ωρολογοποιία

Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές

εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση,

µέρη και εξαρτήµατα των οργάνων και συσκευών αυτών

Κεφάλαιο 94: Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια

µε εξαίρεση: ex 94.01Α: καθίσµατα αεροσκαφών

Κεφάλαιο 95: Ύλες προς λάξευση και χύτευση, κατεργασµένες(συµπεριλαµβανοµένων

των τεχνουργηµάτων)

Κεφάλαιο 96: Τεχνουργήµατα ψηκτροποιίας και χρωστήρες, σάρωθρα, είδη για το

πουδράρισµα και κόσκινα

Κεφάλαιο 97: Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης και αθλητισµού

Κεφάλαιο 98: Τεχνουργήµατα διάφορα

______________

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) α) «Τεχνικές προδιαγραφές», όταν πρόκειται για συµβάσεις δηµοσίων έργων : όλες οι
τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και
καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή µιας
προµήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειµενικό προσδιορισµό αυτών,
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την
αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν τα επίπεδα της
περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασµό για όλες τις χρήσεις
(συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες), την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή
τις διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών σχετικά µε τη διασφάλιση
της ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη
συσκευασία, τη σήµανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και
µεθόδους παραγωγής. Περιλαµβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασµού και
υπολογισµού των έργων, τους όρους δοκιµής. ελέγχου και παραλαβής των έργων
καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή µεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού
χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, µέσω γενικών ή
ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά µε τα ολοκληρωµένα έργα, καθώς και µε
τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά,

β) «Τεχνική προδιαγραφή», όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών : η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο
προσδιορίζει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, όπως
τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασµός για
όλες τις χρήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες), και η αξιολόγηση της συµµόρφωσης, της καταλληλότητας, της
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συµπεριλαµβανοµένων
των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία πώλησης, την
ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη
σήµανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και
µεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
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2) «Πρότυπο» : η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο οργανισµό µε

δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαµβανόµενη ή διαρκή εφαρµογή, της οποίας όµως

η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εµπίπτει σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες :

- διεθνές πρότυπο : πρότυπο εγκεκριµένο από διεθνή οργανισµό τυποποίησης που

έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

- ευρωπαϊκό πρότυπο : πρότυπο εγκεκριµένο από ευρωπαϊκό οργανισµό

τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

- εθνικό πρότυπο : πρότυπο εγκεκριµένο από εθνικό οργανισµό τυποποίησης που

έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.

3) «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» : η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός

προϊόντος για συγκεκριµένη χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων

κατασκευής, µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρµογής

και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισµό

που είναι αναγνωρισµένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος µέλος.
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4) «Κοινή τεχνική προδιαγραφή» : η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύµφωνα

µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη και έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5) «Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς» : κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς

οργανισµούς τυποποίησης, πλην των επίσηµων προτύπων, σύµφωνα µε διαδικασίες

προσαρµοσµένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.

________________



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ DG C II EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ

«ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής

2. Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής

3. ∆ιεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο ∆ιαδίκτυο (URL)

4. Αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CPV
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της
αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να
λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί
µόνο σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευµένων θέσεων εργασίας.

3. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων : φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης·
σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τµήµατα, βασικά χαρακτηριστικά
των τµηµάτων αυτών σε σχέση µε το έργο· εφόσον είναι διαθέσιµη, εκτίµηση του
κόστους στο οποίο θα κυµαίνονται οι προβλεπόµενες εργασίες· αριθµός (-οί) αναφοράς
της ονοµατολογίας.

Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : φύση και ποσότητα ή αξία των προς
παράδοση προϊόντων, αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας.

Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών : προβλεπόµενο συνολικό ποσό των αγορών για
κάθε µία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙΙ Α· αριθµός (-οί)
αναφοράς της ονοµατολογίας.

4. Προσωρινές ηµεροµηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης
της ή των συµβάσεων, σε περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία.

5. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο.

6. Ενδεχοµένως, άλλες πληροφορίες.
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7. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης µε την οποία
ανακοινώνεται η δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

8. ∆ιευκρίνιση εάν η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από τη συµφωνία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες µε

διαπραγµάτευση :

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική

διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Ενδεχοµένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί

µόνο σε προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων

προστατευµένων θέσεων εργασίας.

3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύµβασης.

β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσµένη διαδικασία

(στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών µε

διαπραγµάτευση).

γ) ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο.

δ) ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για δυναµικό σύστηµα αγορών.

ε) Ενδεχοµένως, χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (στην περίπτωση

των ανοικτών, κλειστών ή µε διαπραγµάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που

προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α)).
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4. Τύπος της σύµβασης.

5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος

παροχής των υπηρεσιών.

6. α) Συµβάσεις δηµοσίων έργων :

- φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να

αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για την

ανάθεση συµπληρωµατικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό

χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, καθώς και ο

αριθµός τυχόν παρατάσεων. Εάν το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε

πλείονα τµήµατα, αναφορά της τάξης µεγέθους των διαφόρων τµηµάτων·

αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας,

- πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην περίπτωση που

αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών,

- στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η

προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιµώµενη

αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο καθώς και,

στο µέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συµβάσεων που θα

συναφθούν.
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β) ∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :

- φύση των ζητουµένων προϊόντων, µε επισήµανση ιδίως εάν η υποβολή

προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή

µίσθωση-πώληση ή για συνδυασµό αυτών, αριθµός αναφοράς της

ονοµατολογίας· ποσότητα των ζητούµενων προϊόντων, µε αναφορά

οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για συµπληρωµατικές αγορές και,

εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν

λόγω δικαιωµάτων, καθώς και ο αριθµός τυχόν παρατάσεων, αριθµός (-οί)

αναφοράς της ονοµατολογίας,

− σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ή ανανεώσιµων συµβάσεων εντός
δεδοµένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραµµα
των επόµενων δηµόσιων συµβάσεων για τις προβλεπόµενες αγορές
προµηθειών,

− στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η
προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιµώµενη
αξία των προµηθειών για όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο καθώς
και, στο µέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συµβάσεων που θα
συναφθούν.

γ) ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών :

- κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθµός (-οί) αναφοράς της
ονοµατολογίας· ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν· να
αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για
συµπληρωµατικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, καθώς και ο
αριθµός τυχόν παρατάσεων· σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ή
ανανεώσιµων συµβάσεων εντός δεδοµένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν
είναι γνωστό, το χρονοδιάγραµµα των επόµενων δηµόσιων συµβάσεων για
τις προβλεπόµενες αγορές υπηρεσιών.
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Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η
προβλεπόµενη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιµώµενη
αξία των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο καθώς και,
στο µέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συµβάσεων που θα
συναφθούν.

- να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται,
βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια
συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία.

Μνεία των εν λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

- να διευκρινίζεται αν τα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν

τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι

υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

7. Εάν οι συµβάσεις υποδιαιρούνται σε τµήµατα, αναφορά της δυνατότητας για τους

οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα και/ή για όλα τα

τµήµατα.

8. Προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων/προµηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της σύµβασης

έργων/προµηθειών/υπηρεσιών. Ει δυνατόν, προθεσµία έναρξης των έργων ή προθεσµία

έναρξης ή παράδοσης των προµηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών.

9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης.
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11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών :

α) ονοµασία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και

ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητούνται η

συγγραφή υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα της σύµβασης,

β) κατά περίπτωση, προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αυτών,

γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωµής για τη χορήγηση των εν λόγω

εγγράφων.

12. α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών

προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναµικού συστήµατος αγορών

(ανοικτές διαδικασίες).

β) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής (κλειστές

και µε διαπραγµάτευση διαδικασίες).

γ) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.

13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών :

α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των

προσφορών,

β) ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

14. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις.
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15. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής και/ή αναφορά των σχετικών
κανονιστικών διατάξεων.

16. Ενδεχοµένως, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί µια κοινοπραξία
οικονοµικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύµβαση.

17. Κριτήρια επιλογής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων τα
οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους, και απαιτούµενα στοιχεία βάσει
των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν
αποκλεισµό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά µε την προσωπική κατάσταση
του οικονοµικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την
αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει
να πληροί ο οικονοµικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που
ενδεχοµένως απαιτούνται.

18. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο : αριθµός, ενδεχοµένως, µέγιστος προβλεπόµενος αριθµός
των οικονοµικών φορέων που θα συµµετάσχουν, προβλεπόµενη διάρκεια της
συµφωνίας-πλαίσιο, µε διευκρίνιση, ενδεχοµένως, των λόγων που δικαιολογούν
διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών.

19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού, να αναφέρεται, ενδεχοµένως, η χρησιµοποίηση διαδικασίας
µε διαδοχικές φάσεις προκειµένου να µειώνεται προοδευτικά ο αριθµός των προς
συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγµάτευση προσφορών.

20. Για τις κλειστές διαδικασίες, τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στην περίπτωση που
γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των υποψηφίων που
καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, να συµµετάσχουν στον διάλογο ή να
διαπραγµατευτούν : να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθµός και, κατά περίπτωση, ο
µέγιστος αριθµός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειµενικά κριτήρια επιλογής
αυτών των υποψηφίων.
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21. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του

(ανοικτές διαδικασίες).

22. Κατά περίπτωση, ονόµατα και διευθύνσεις των οικονοµικών φορέων που έχουν ήδη

επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες µε διαπραγµάτευση).

23. Κριτήρια, προβλεπόµενα στο άρθρο 53, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση

της σύµβασης : «χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά καθώς και η στάθµιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν

περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού

διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

24. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και,

κατά περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής

των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και

τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία

µπορούν να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

25. Ηµεροµηνία(-ες) της δηµοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύµφωνα µε τις

τεχνικές προδιαγραφές δηµοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII ή µνεία της

µη δηµοσίευσής της.

26. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.

27. ∆ιευκρίνιση εάν η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από τη συµφωνία.
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ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής.

2. Επωνυµία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

3. Επανάληψη δηµοσίευσης προκήρυξης διαγωνισµού στο δυναµικό σύστηµα αγορών.

4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα

συµπληρωµατικά έγγραφα σχετικά µε το δυναµικό σύστηµα αγορών.

5. Αντικείµενο της σύµβασης : περιγραφή µε αριθµό (-ούς) αναφοράς της ονοµατολογίας

«CPV» και ποσότητα ή έκταση της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί.

6. Προθεσµία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Επωνυµία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση

χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (άρθρο 28), αιτιολόγηση της

επιλογής αυτής.

3. Συµβάσεις δηµοσίων έργων : φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά

του έργου.
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∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : φύση και ποσότητα των προµηθευοµένων

προϊόντων, ενδεχοµένως, ανά προµηθευτή· αριθµός αναφοράς της ονοµατολογίας.

∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών : κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθµός

αναφοράς της ονοµατολογίας· ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.

4. Ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης.

5. Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης.

6. Αριθµός των παραληφθεισών προσφορών.

7. Όνοµα και διεύθυνση του ή των αναδόχων.

8. Τιµή ή κλίµακα των τιµών (ελάχιστη/µέγιστη) που καταβλήθηκαν.

9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαµηλότερη

προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύµβασης.

10. Κατά περίπτωση, αξία και τµήµα της σύµβασης που ενδέχεται να ανατεθεί µε

υπεργολαβία σε τρίτους.

11. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα µε τις τεχνικές

προδιαγραφές δηµοσίευσης που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VIII.

12. Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.
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13. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και,

κατά περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής

των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και

τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία

µπορούν να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII B

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της

αναθέτουσας αρχής

2. α) Τόπος εκτέλεσης

β) Αντικείµενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών

3. α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων

β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονοµικού χαρακτήρα που πρέπει να

πληρούν οι υποψήφιοι

5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης

6. Ενδεχοµένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους

7. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης

8. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και,

κατά περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής

των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και

τηλεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία

µπορούν να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. α) Τόπος εκτέλεσης

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

2. Ενδεχοµένως, ταχθείσα προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών

3. Επωνυµία και διεύθυνση του οργανισµού από τον οποίο µπορούν να ζητούνται οι

συγγραφές υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα

4. α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και/ή για

την παραλαβή των προσφορών

β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται

5. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις

6. Όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης

7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση της σύµβασης

8. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ∆

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της

αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να λαµβάνονται τα

συµπληρωµατικά έγγραφα

2. Περιγραφή του αντικειµένου της µελέτης

3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισµού : ανοικτή ή κλειστή

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας : τελική προθεσµία υποβολής των µελετών

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας :

α) προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων,

β) ενδεχοµένως, επωνυµία των ήδη επιλεγέντων συµµετεχόντων,

γ) κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων,
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δ) καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής.

6. Να διευκρινίζεται, ενδεχοµένως, εάν η συµµετοχή επιφυλάσσεται µόνο σε µια

συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία

7. Κριτήρια που θα εφαρµοσθούν κατά την αξιολόγηση των µελετών

8. Ενδεχοµένως, ονόµατα των επιλεγέντων µελών της κριτικής επιτροπής

9. Να διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσµευτική για την

αναθέτουσα αρχή

10. Ενδεχοµένως, αριθµός και ύψος των προς απονοµή βραβείων

11. Να διευκρινίζονται, ενδεχοµένως, οι πληρωµές που πρέπει να καταβληθούν σε όλους

τους συµµετέχοντες

12. Να διευκρινίζεται εάν οι συµβάσεις που θα ακολουθήσουν µετά τον διαγωνισµό θα

ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόµενο ή στους βραβευόµενους

13. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της

αναθέτουσας αρχής.

2. Περιγραφή του αντικειµένου της µελέτης.

3. Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων.
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4. Αριθµός αλλοδαπών συµµετεχόντων.

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισµού.

6. Ενδεχοµένως, απονεµηθέν(-τα) βραβείο(-α).

7. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισµού µελετών.

8. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων

α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 αποστέλλονται από

τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων µε τη µορφή που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της

Επιτροπής, της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, για τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων

στη δηµοσίευση των προκηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων 1. Οι αναφερόµενες στο

άρθρο 35, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που

δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σηµείο 2,

στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη µορφή, καθώς και η ειδοποίηση µε την οποία

ανακοινώνεται η δηµοσίευση.

β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 δηµοσιεύονται

µέσω της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από

τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που

δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το άρθρο 35, παράγραφος 1,

πρώτο εδάφιο.

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δηµοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές

µέσω του ∆ιαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σηµείο

2, στοιχείο β).

                                                
1 ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1.
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γ) Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην

αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών που

αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 8.

2. ∆ηµοσίευση συµπληρωµατικών ή πρόσθετων πληροφοριών

α) Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο το πλήρες

κείµενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συµπληρωµατικών εγγράφων.

β) Το «προφίλ αγοραστή» µπορεί να περιλαµβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις

που αναφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για

τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραµµατιζόµενες

αγορές, τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί,

καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη γενική πληροφορία, όπως έναν αρµόδιο

επικοινωνίας, έναν αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, µια ταχυδροµική

διεύθυνση και µια ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Μορφή και λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

Η µορφή και οι λεπτοµέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων µε ηλεκτρονικά µέσα είναι

διαθέσιµες στην ακόλουθη διεύθυνση ∆ιαδικτύου : «http://simap.eu.int».

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΜΗΤΡΩΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα επαγγελµατικά µητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε

κάθε κράτος µέλος είναι:

− στο Βέλγιο: «Registre du Commerce», «Handelsregister»,

− στη ∆ανία: «Erhverus - og. selskabsstyrelsen»,

− στη Γερµανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle»,

− στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ» του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε),

− στην Ισπανία: για τα νοµικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Registro Mercantil » ή σε

αντίστοιχο µητρώο ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της αφορώµενης οντότητας,

− στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers»,

                                                
1 Για τους σκοπούς του άρθρου 46, ως «µητρώα» νοούνται τα περιλαµβανόµενα στο

παρόν Παράρτηµα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό
επίπεδο, τα µητρώα που τα αντικατέστησαν.
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− στην Ιρλανδία : «Registrar of Companies» ή «Registrar of Friendly Societies».

Εργολήπτης ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος σε µητρώο δύναται να καλείται να

προσκοµίσει πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν

λόγω επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό

καθορισµένη εµπορική επωνυµία,

− στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

− στο Λουξεµβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers»,

− στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister»,

− στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern»,

− στην Πορτογαλία: «Registro Nacional des Pessoas Colectivas»,

− στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri» και «Handelsregistret»,

− στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

− στο Ηνωµένο Βασίλειό : Εργολήπτης εγκατεστηµένος στο Ηνωµένο Βασίλειο

θεωρείται εγγεγραµµένος σε εµπορικό ή επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον βεβαιούται

από το «Registrar of Companies» ότι ο εργολήπτης αυτός έχει συστήσει εταιρεία η

εφόσον βεβαιούται ότι δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα σε

συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τα αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και οι δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι:

− στο Βέλγιο: «Registre du commerce» «Handelsregister»,

− στη ∆ανία: «Erhvervs- og selskabsstyrelsen»,

− στη Γερµανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle»,

− στην Ελλάδα: «Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο»,

− στην Ισπανία: για τα νοµικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Registro Mercantil» ή σε αντίστοιχο

µητρώο σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οντότητας,

− στη Γαλλία: «Registre du Commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers»,

− στην Ιρλανδία : «Registrar of Companies» ή «Registrar of Friendly Societies».

Προµηθευτής ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος σε µητρώο δύναται να καλείται να

προσκοµίσει πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω

επάγγελµα στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό

καθορισµένη εµπορική επωνυµία,

− στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»

και «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
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− στο Λουξεµβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers»,

− στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister»,

− στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern»,

− στην Πορτογαλία: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,

− στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri» και «Handelsregistret»,

− στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren»,

− στο Ηνωµένο Βασίλειο : Προµηθευτής εγκατεστηµένος στο Ηνωµένο Βασίλειο

θεωρείται εγγεγραµµένος σε εµπορικό ή επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον βεβαιούται

από το «Registrar of Companies» ότι ο προµηθευτής αυτός έχει συστήσει εταιρεία ή

εφόσον βεβαιούται ότι δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα σε

συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Γ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι:

− στο Βέλγιο: «Registre du commerce - Handelsregister» και «Ordres professionnels -

Beroepsorden»,

− στη ∆ανία: «Erhvervs- og Selskabstyrelsen»,

− στη Γερµανία: «Handelsregister», «Handwerksrolle», «Vereinsregister»,

«Partnerschaftsregister» και «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

− στην Ελλάδα: είναι δυνατόν να ζητείται από τον πάροχο υπηρεσιών να προσκοµίσει

ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου

επαγγέλµατος· στις προβλεπόµενες από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία περιπτώσεις,

για την παροχή υπηρεσιών µελετών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Α, τα

επαγγελµατικά µητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων

Μελετών»,

− στην Ισπανία: για τα νοµικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Registro Mercantil» ή σε

αντίστοιχο µητρώο συναρτήσει των χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης οντότητας,

− στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers»,
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− στην Ιρλανδία: «Registrar of companies» ή «Registrar of Friendly Societies». Πάροχος

υπηρεσιών ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος σε µητρώο δύναται να καλείται να

προσκοµίσει πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν

λόγω επάγγελµα, στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος, σε συγκεκριµένο τόπο και υπό

καθορισµένη εταιρική επωνυµία,

− στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

«Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato» ή «Consiglio nazionale degli

ordini professionali»,

− στο Λουξεµβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers»,

− στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister»,

− στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern»,

− στην Πορτογαλία: «Registro nacional des Pessoas Colectivas»,

− στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri» / «Handelsregistret»,

− στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

− στο Ηνωµένο Βασίλειο: Πάροχος υπηρεσιών εγκατεστηµένος στο Ηνωµένο Βασίλειο

θεωρείται εγγεγραµµένος σε εµπορικό ή επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον βεβαιούται

από το «Registrar of companies» ότι αυτός ο πάροχος υπηρεσιών έχει συστήσει

εταιρεία ή εφόσον βεβαιούται ότι δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελµα σε

συγκεκριµένο τόπο και υπό καθορισµένη εµπορική επωνυµία.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συµµετοχής και των

σχεδίων και µελετών πρέπει κατ� ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, µε τα κατάλληλα τεχνικά

µέσα και διαδικασίες, ότι :

α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά µε τις προσφορές, τις αιτήσεις συµµετοχής και τις

αποστολές σχεδίων και µελετών είναι σύµφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν

θεσπισθεί κατ� εφαρµογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ,

β) µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια η ώρα και η ηµεροµηνία παραλαβής των

προσφορών, των αιτήσεων συµµετοχής και των σχεδίων και µελετών,

γ) µπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στις

διαβιβαζόµενες δυνάµει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις

προκαθορισµένες καταληκτικές ηµεροµηνίες,

δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, µπορεί να

εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιµη,

ε) µόνον τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις

ηµεροµηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών,
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στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρος των υποβαλλοµένων πληροφοριών, κατά τα

διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης ή του διαγωνισµού µελετών,

είναι δυνατή µόνον µε ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτηµένων προσώπων,

ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόµενες πληροφορίες µε ταυτόχρονες ενέργειες των

εξουσιοδοτηµένων προσώπων είναι δυνατή µόνον µετά την προκαθορισµένη

ηµεροµηνία,

η) στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ� εφαρµογήν των ως

άνω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση µόνον τα εξουσιοδοτηµένα να λάβουν γνώση

πρόσωπα.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(άρθρο 80)

Οδηγίες Προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και
εφαρµογής

92/50/ΕΟΚ (ΕΕ L 209, 24.7.1992, σ. 1)

Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία*

1η Ιουλίου 1993

1η Ιανουαρίου 1995

93/36/ΕΟΚ (ΕΕ L 199, 9.8.1993, σ. 1)

Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία*

13 Ιουνίου 1994

1η Ιανουαρίου 1995

93/37/ΕΟΚ (ΕΕ L 199, 9.8.1993, σ. 54)

κωδικοποίηση των οδηγιών:

- 1/305/ΕΟΚ (ΕΕ L 185, 16.8.1971,
σ. 5):

- ΕΚ των 6

- ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο

- Ελλάδα

- Ισπανία, Πορτογαλία

- Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία*

30 Ιουλίου 1972

1η Ιανουαρίου 1973

1η Ιανουαρίου 1981

1η Ιανουαρίου 1986

1η Ιανουαρίου 1995

- 89/440/ΕΟΚ (ΕΕ L 210, 21.7.1989,
σ. 1):

- ΕΚ των 9

- Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία

- Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία*

19 Ιουλίου 1990

1η Μαρτίου 1992

1η Ιανουαρίου 1995

97/52/ΕΟΚ (ΕΕ L 328, 28.11.1997, σ. 1) 13 Οκτωβρίου 1998

______________
* ΕΟΧ: 1η Ιανουαρίου 1994

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ1

Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες
πράξεις

Άρθρο 1,
παράγραφος 1

Άρθρο 1, πρώτη
γραµµή,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, πρώτη
γραµµή,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, πρώτη
γραµµή,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο α)

Άρθρο 1, στοιχείο
α), πρώτο τµήµα
της φράσης

Άρθρο 1,
στοιχείο α), πρώτο
και τελευταίο τµήµα
της πρώτης φράσης

Άρθρο 1, στοιχείο α) Τροποποιήθηκε

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο β)

Άρθρο 1,
στοιχεία α) και γ),
προσαρµόσθηκε

- -

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο γ), πρώτο
εδάφιο

- Άρθρο 1,
στοιχείο α), δεύτερο
τµήµα της πρώτης
φράσης και δεύτερη
φράση,
προσαρµόσθηκε

-

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο γ), δεύτερο
εδάφιο

- Άρθρο 1, στοιχείο
α), προσαρµόσθηκε

-

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο δ), πρώτο
εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο δ), δεύτερο
εδάφιο

- - Άρθρο 2,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1,
παράγραφος 2,
στοιχείο δ), τρίτο
εδάφιο

- - 16η αιτιολογική
σκέψη,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1,
παράγραφος 3

Άρθρο 1, στοιχείο
δ)

- -

Άρθρο 1,
παράγραφος 4

- - - Νέο

Άρθρο 1,
παράγραφος 5

- - - Νέο

                                                
1 Η µνεία «προσαρµόσθηκε» δηλώνει νέα διατύπωση του κειµένου που δεν επιφέρει αλλαγές όσον αφορά την

εµβέλεια του κειµένου των καταργηθεισών οδηγιών. Οι αλλαγές της εµβέλειας των διατάξεων των
καταργηθεισών οδηγιών δηλώνονται µε τη µνεία «τροποποιήθηκε». Η τελευταία αυτή µνεία εµφαίνεται στην
τελευταία στήλη, όταν η τροποποίηση αφορά τις διατάξεις των τριών καταργηθεισών οδηγιών. Όταν η
τροποποίηση αφορά µόνο µία ή δύο από τις οδηγίες αυτές, η αναφορά «τροποποιήθηκε» εµφαίνεται στη στήλη
των σχετικών οδηγιών.
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Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες
πράξεις

Άρθρο 1,
παράγραφος 6

Νέο

Άρθρο 1,
παράγραφος 7

- - - Νέο

Άρθρο 1,
παράγραφος 8,
πρώτο εδάφιο

- - Άρθρο 1, στοιχείο γ),
πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1,
παράγραφος 8,
δεύτερο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 1, παράγραφος
8, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1, στοιχείο
η)

Άρθρο 1, στοιχείο γ) Άρθρο 1, στοιχείο γ),
δεύτερη φράση

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 1, παράγραφος
9

Άρθρο 1,
στοιχείο β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, παράγραφος
10

- - - Νέο

Άρθρο 1, παράγραφος
11, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1,
στοιχείο ε),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο δ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο δ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, παράγραφος
11, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1,
στοιχείο στ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο ε),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο ε),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, παράγραφος
11, τρίτο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 1, παράγραφος
11, τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1,
στοιχείο ζ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1,
στοιχείο στ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, στοιχείο στ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, παράγραφος
11, πέµπτο εδάφιο

- - Άρθρο 1, στοιχείο ζ),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 1, παράγραφος
12

- - - Νέο

Άρθρο 1,
παράγραφος 13

- - - Νέο

Άρθρο 1,
 παράγραφος 14

- - - Νέο

Άρθρο 1,
παράγραφος 15

- - - Νέο

Άρθρο 2 Άρθρο 6,
παράγραφος 6

Άρθρο 5, παράγραφος
7

Άρθρο 3, παράγραφος 2 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 3 - Άρθρο 2, παράγραφος
2

-

Άρθρο 4,
παράγραφος 1

Νέο Νέο Άρθρο 26, παράγραφοι
2 και 3,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 4,
παράγραφος 2

Άρθρο 21,
τροποποιήθηκε

Άρθρο 18,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 26, παράγραφος
1, τροποποιήθηκε

Άρθρο 5 Άρθρο 33α,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 28,
τροποποιήθηκε

Άρθρο 38α,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 6 - Άρθρο 15,
παράγραφος 2

- Τροποποιήθηκε

Άρθρο 7, στοιχεία α)
και β)

- Άρθρο 5, παράγραφος
1, στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 7, παράγραφος
1, στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε
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Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες
πράξεις

Άρθρο 7, στοιχείο
γ)

Άρθρο 6, παράγραφος 1,
στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε

- -

Άρθρο 8 Άρθρο 2 και άρθρο 6,
παράγραφος 1, στοιχείο β),
προσαρµόσθηκε

- Άρθρο 3, παράγραφος 3,
και άρθρο 7, παράγραφος
1, στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο

- Άρθρο 5,
παράγραφος 5

Άρθρο 7, παράγραφοι 2
και 7

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 1,
δεύτερο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 9,
παράγραφος 2

- Άρθρο 5,
παράγραφος 1,
στοιχείο β)

- Τροποποιήθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 3

Άρθρο 6, παράγραφος 4 Άρθρο 5,
παράγραφος 6

Άρθρο 7, παράγραφος
3, δεύτερο τµήµα της
περιόδου

Άρθρο 9,
παράγραφος 4

Άρθρο 6, παράγραφος 5,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 5,
στοιχείο α)

Άρθρο 6, παράγραφος 3,
προσαρµόσθηκε

- Άρθρο 7, παράγραφος
4, τρίτο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 5,
στοιχείο β)

- Άρθρο 5,
παράγραφος 4

- Τροποποιήθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 6

- Άρθρο 5,
παράγραφος 2

-

Άρθρο 9,
παράγραφος 7

- Άρθρο 5,
παράγραφος 3

Άρθρο 7, παράγραφος
6

Άρθρο 9,
παράγραφος 8,
στοιχείο α)

- - Άρθρο 7, παράγραφος
4

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 8,
στοιχείο β)

- - Άρθρο 7, παράγραφος
5

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 9

- - - Νέο

Άρθρο 10 Νέο Άρθρο 3,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 4, παράγραφος
1, προσαρµόσθηκε

Άρθρο 11 - - - Νέο
Άρθρο 12 Άρθρο 4, στοιχείο α) Άρθρο 2, στοιχείο

α)
Άρθρο 1, στοιχείο α),
σηµείο ii)

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 13 - - - Νέο
Άρθρο 14 Άρθρο 4, στοιχείο β) Άρθρο 2,

παράγραφος 1,
στοιχείο β)

Άρθρο 4, παράγραφος
2

Άρθρο 15,
στοιχείο α)

Άρθρο 5, στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 4,
στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 5,
στοιχείο α),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 15,
στοιχεία β) και
γ)

Άρθρο 5, στοιχεία β) και
γ),

Άρθρο 4, στοιχεία
β) και γ)

Άρθρο 5, στοιχεία β)
και γ)
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Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες
πράξεις

Άρθρο 16 - - Άρθρο 1, στοιχείο α),
σηµεία iii) έως ix),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 17 - - - Νέο
Άρθρο 18 - - Άρθρο 6 Τροποποιήθηκε
Άρθρο 19 - - - Νέο
Άρθρο 20 - - Άρθρο 8

Άρθρο 21 Άρθρο 9
Άρθρο 22 - - Άρθρο 10
Άρθρο 23 Άρθρο 10 Άρθρο 8 Άρθρο 14 Τροποποιήθηκε
Άρθρο 24,
παράγραφοι 1 έως
4, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 Άρθρο 16,
παράγραφος 1

Άρθρο 24,
παράγραφος 1

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 24,
παράγραφος 4,
δεύτερο εδάφιο

- Άρθρο 16,
παράγραφος 2,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 24,
παράγραφος 2,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 25, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 20, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 17, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 25, πρώτο
εδάφιο

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 25, δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 20, δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 17, δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 25, δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 26 - - - Νέο
Άρθρο 27, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 23,
παράγραφος 1

- Άρθρο 28,
παράγραφος 1

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 27, δεύτερο
και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 23,
παράγραφος 2

- Άρθρο 28,
παράγραφος 2

Άρθρο 28, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 7, παράγραφος
1, προσαρµόσθηκε

Άρθρο 6,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 11,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 28, δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 7, παράγραφος
4

Άρθρο 6,
παράγραφος 4

Άρθρο 11,
παράγραφος 4

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 29 - - - Νέο
Άρθρο 30,
παράγραφος 1,
στοιχείο α)

Άρθρο 7, παράγραφος
2, στοιχείο α)

Άρθρο 6,
παράγραφος 2

Άρθρο 11,
παράγραφος 2,
στοιχείο α)

Άρθρο 30,
παράγραφος 1,
στοιχείο β)

Άρθρο 7, παράγραφος
2, στοιχείο γ)

Νέο Άρθρο 11 παράγραφος
2, στοιχείο β)

Άρθρο 30,
παράγραφος 1,
στοιχείο γ)

- Άρθρο 11 παράγραφος
2, στοιχείο γ)

Άρθρο 30,
παράγραφος 1,
στοιχείο δ)

Άρθρο 7, παράγραφος
2, στοιχείο β)

- -

Άρθρο 30,
παράγραφοι 2, 3 και
4

- - - Νέο
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Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες
πράξεις

Άρθρο 31,
σηµείο 1),
στοιχείο α)

Άρθρο 7, παράγραφος
3, στοιχείο α)

Άρθρο 6,
παράγραφος 3,
στοιχείο α)

Άρθρο 11,
παράγραφος 3
στοιχείο α)

Άρθρο 31,
σηµείο 1),
στοιχείο β)

Άρθρο 7, παράγραφος
3, στοιχείο β)

Άρθρο 6,
παράγραφος 3,
στοιχείο γ)

Άρθρο 11,
παράγραφος 3,
στοιχείο β)

Άρθρο 31,
σηµείο 1),
στοιχείο γ)

Άρθρο 7, παράγραφος
3, στοιχείο γ)

Άρθρο 6,
παράγραφος 3,
στοιχείο δ)

Άρθρο 11,
παράγραφος 3,
στοιχείο δ)

Άρθρο 31,
σηµείο 2),
στοιχείο α)

- Άρθρο 6,
παράγραφος 3,
στοιχείο β)

-

Άρθρο 31,
σηµείο 2),
στοιχείο β)

- Άρθρο 6,
παράγραφος 3,
στοιχείο ε)

-

Άρθρο 31,
σηµείο 2),
στοιχείο γ)

- Νέο -

Άρθρο 31,
σηµείο 2),
στοιχείο δ)

- Νέο -

Άρθρο 31,
σηµείο 3)

- - Άρθρο 11,
παράγραφος 3,
στοιχείο γ)

Άρθρο 31,
σηµείο 4),
στοιχείο α)

Άρθρο 7, παράγραφος
3, στοιχείο δ)

- Άρθρο 11,
παράγραφος 3,
στοιχείο ε)

Άρθρο 31,
σηµείο 4),
στοιχείο β)

Άρθρο 7, παράγραφος
3, στοιχείο ε)

- Άρθρο 11,
παράγραφος 3,
στοιχείο στ)

Άρθρο 32 - - - Νέο
Άρθρο 33 - - - Νέο
Άρθρο 34, πρώτο και
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9, πρώτο και
δεύτερο εδάφιο

- -

Άρθρο 34, τρίτο
εδάφιο

Άρθρο 9, τρίτο εδάφιο Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο,
στοιχείο α), πρώτη
φράση

- Άρθρο 9,
παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο,
στοιχείο α), δεύτερη
φράση

- Άρθρο 9,
παράγραφος 1,
δεύτερο εδάφιο,
πρώτη φράση

- Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο,
στοιχείο β)

- - Άρθρο 15,
παράγραφος 1
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πράξεις

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο,
στοιχείο γ)

Άρθρο 11,
παράγραφος 1

- -

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
δεύτερο εδάφιο

- Άρθρο 9,
παράγραφος 5,
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17,
παράγραφος 2,
δεύτερο εδάφιο

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35,
παράγραφος 1, τρίτο
εδάφιο

Άρθρο 11,
παράγραφος 7,
δεύτερο εδάφιο

- - Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
τέταρτο, πέµπτο και
έκτο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 35,
παράγραφος 2

Άρθρο 11,
παράγραφος 2

Άρθρο 9,
παράγραφος 2

Άρθρο 15,
παράγραφος 2

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35,
παράγραφος 3

- - - Νέο

Άρθρο 35,
παράγραφος 4,
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11,
παράγραφος 5, πρώτη
φράση

Άρθρο 9,
παράγραφος 3,
πρώτη φράση

Άρθρο 16,
παράγραφος 1

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35,
παράγραφος 4,
δεύτερο και τρίτο
εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 35,
παράγραφος 4,
τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 16,
παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 35,
παράγραφος 4,
πέµπτο εδάφιο

Άρθρο 11,
παράγραφος 5,
δεύτερη φράση

Άρθρο 9,
παράγραφος 3,
δεύτερη φράση

Άρθρο 16,
παράγραφος 5

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 1

Άρθρο 11,
παράγραφος 6, πρώτο
εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 4,
πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 17,
παράγραφος 1, πρώτη
φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11,
παράγραφος 7, πρώτη
φράση

Άρθρο 9,
παράγραφος 5,
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 17,
παράγραφος 2, πρώτο
εδάφιο

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 2,
δεύτερο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 36,
παράγραφος 3

Άρθρο 11,
παράγραφος 10

Άρθρο 9,
παράγραφος 8

Άρθρο 17,
παράγραφος 5

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 4

Άρθρο 11,
παράγραφοι 8 και 13

Άρθρο 9,
παράγραφοι 6 και
11

Άρθρο 17,
παράγραφοι 4 και 8

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 5

Άρθρο 11,
παράγραφος 11,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 9,
παράγραφος 9,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 17,
παράγραφος 6,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 6

Άρθρο 11,
παράγραφος 13,
δεύτερη φράση

Άρθρο 9,
παράγραφος 11,
δεύτερη φράση

Άρθρο 17,
παράγραφος 8,
δεύτερη φράση

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 36,
παράγραφος 7,
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11,
παράγραφος 12

Άρθρο 9,
παράγραφος 10

Άρθρο 17,
παράγραφος 7
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Άρθρο 36,
παράγραφος 7,
δεύτερο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 37 Άρθρο 17 Άρθρο 13 Άρθρο 21 Τροποποιήθηκε
Άρθρο 38,
παράγραφος 1

- - - Νέο

Άρθρο 38,
παράγραφος 2

Άρθρο 12, παράγραφος
2, προσαρµόσθηκε

Άρθρο 10,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 18, παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 38,
παράγραφος 3

Άρθρο 13, παράγραφοι
1 και 3,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 11,
παράγραφοι 1 και 3,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 19, παράγραφοι 1 και
3, προσαρµόσθηκε

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 38,
παράγραφος 4

Άρθρο 12, παράγραφος
2, και άρθρο 13,
παράγραφος 4,
προσαρµόσθηκαν

Άρθρο 10,
παράγραφος 1α και
άρθρο 11,
παράγραφος 3α,
προσαρµόσθηκαν

Άρθρο 18, παράγραφος 2 και
άρθρο 19, παράγραφος 4,
προσαρµόσθηκαν

Άρθρο 38,
παράγραφοι 5 και 6

- - - Νέο

Άρθρο 38,
παράγραφος 7

Άρθρο 12, παράγραφος
5

Άρθρο 10,
παράγραφος 4

Άρθρο 18, παράγραφος 5 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 38,
παράγραφος 8

Άρθρο 14, παράγραφος
1

Άρθρο 12,
παράγραφος 1

Άρθρο 20, παράγραφος 1 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 39 Άρθρο 12, παράγραφοι
3 και 4, άρθρο 13,
παράγραφος 6, και
άρθρο 14, παράγραφος
2, προσαρµόσθηκαν

Άρθρο 10,
παράγραφοι 2 και 3,
άρθρο 11,
παράγραφος 5, και
άρθρο 12,
παράγραφος 2,
προσαρµόσθηκαν

Άρθρο 18, παράγραφοι 3 και
4, άρθρο 19, παράγραφος 6,
και άρθρο 20, παράγραφος 2,
προσαρµόσθηκαν

Άρθρο 40 Άρθρο 13, παράγραφος
2, και άρθρο 14,
παράγραφος 3

Άρθρο 11,
παράγραφος 2, και
άρθρο 12,
παράγραφος 3

Άρθρο 19, παράγραφος 2, και
άρθρο 20, παράγραφος 3

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 41,
παράγραφος 1

Άρθρο 8, παράγραφος
2, πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 7, παράγραφος
2, πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 12, παράγραφος 2,
πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 41,
παράγραφος 2

Άρθρο 8, παράγραφος
1, πρώτο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 7,
παράγραφος 1, πρώτο
εδάφιο
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 12, παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 41,
παράγραφος 3

Άρθρο 8, παράγραφος
1, δεύτερο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 7,
παράγραφος 1,
δεύτερο εδάφιο
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 12, παράγραφος 1,
δεύτερο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 8, παράγραφος
2, τελευταία φράση

Άρθρο 7, παράγραφος
2, τελευταία φράση

Άρθρο 12, παράγραφος 2,
τελευταία φράση

Καταργήθηκε

Άρθρο 42,
παράγραφοι 1, 3 και 6

Άρθρο 13, παράγραφος
5, και άρθρο 18,
παράγραφος 2

Άρθρο 11,
παράγραφος 4, και
άρθρο 15,
παράγραφος 3

Άρθρο 19, παράγραφος 5, και
άρθρο 23, παράγραφος 2

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 42,
παράγραφοι 2, 4 και 5

- - - Νέο

Άρθρο 43 Άρθρο 8, παράγραφος 3 Άρθρο 7,
παράγραφος 3

Άρθρο 12, παράγραφος 3 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 44,
παράγραφος 1

Άρθρο 18, παράγραφος
1, προσαρµόσθηκε

Άρθρο 15,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 23, παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Τροποποιήθηκε
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Άρθρο 44,
παράγραφος 2

- - - Νέο

Άρθρο 44,
παράγραφος 3

Άρθρο 22 Άρθρο 23,
παράγραφος 3

Άρθρο 32, παράγραφος 4 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 44,
παράγραφος 4

- - - Νέο

Άρθρο 45,
παράγραφος 1

- - - Νέο

Άρθρο 45,
παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 24, πρώτο
εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 20,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 29, πρώτο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 45,
παράγραφος 2,
δεύτερο εδάφιο

- - - Νέο

Άρθρο 45,
παράγραφος 3

Άρθρο 24, δεύτερο
και τρίτο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 20,
παράγραφοι 2 και
3,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 29, δεύτερο και
τρίτο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 45,
παράγραφος 4

Άρθρο 24, τέταρτο
εδάφιο

Άρθρο 20,
παράγραφος 4

Άρθρο 29, τέταρτο εδάφιο Τροποποιήθηκε

Άρθρο 46, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 25, πρώτη
φράση,
τροποποιήθηκε

Άρθρο 21,
παράγραφος 1 και
παράγραφος 2,
πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 30, παράγραφοι 1
και 3, πρώτη φράση,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 46, δεύτερο
εδάφιο

- - Άρθρο 30, παράγραφος 2

Άρθρο 47,
παράγραφος 1,
στοιχεία α) και β)

Άρθρο 26,
παράγραφος 1,
στοιχεία α) και β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 22,
παράγραφος 1,
στοιχεία α) και β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 31, παράγραφος 1,
στοιχεία α) και β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 47,
παράγραφος 1,
στοιχείο γ)

Άρθρο 26,
παράγραφος 1,
στοιχείο γ)

Άρθρο 22,
παράγραφος 1,
στοιχείο γ)

Άρθρο 31, παράγραφος 1,
στοιχείο γ)

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 47,
παράγραφοι 2 και 3

- - - Νέο

Άρθρο 47,
παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 26,
παράγραφοι 2 και 3,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 22,
παράγραφοι 2 και
3, προσαρµόσθηκε

Άρθρο 31, παράγραφοι 2
και 3, προσαρµόσθηκε

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 48,
παράγραφος 1 και
παράγραφος 2,
στοιχεία α) έως ε)
και ζ) έως ι)

Άρθρο 27,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 23,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 32, παράγραφος 2,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 48,
παράγραφος 2,
στοιχείο στ)

- - Νέο

Άρθρο 48,
παράγραφοι 3 και 4

- - - Νέο

Άρθρο 48,
παράγραφος 5

Νέο Νέο Άρθρο 32, παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 48,
παράγραφος 6

Άρθρο 27,
παράγραφος 2

Άρθρο 23,
παράγραφος 2

Άρθρο 32, παράγραφος 3



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ DG C II    EL

Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες
πράξεις

Άρθρο 49 Νέο Νέο Άρθρο 33 Τροποποιήθηκε
Άρθρο 50 - - - Νέο
Άρθρο 51 Άρθρο 28 Άρθρο 24 Άρθρο 34
Άρθρο 52 Άρθρο 29 Άρθρο 25 Άρθρο 35 Τροποποιήθηκε
Άρθρο 53,
παράγραφος 1

Άρθρο 30,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 26,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 36, παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 53,
παράγραφος 2

Άρθρο 30,
παράγραφος 2

Άρθρο 26,
παράγραφος 2

Άρθρο 36, παράγραφος 2 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 30,
παράγραφος 3

- - Καταργήθηκε

Άρθρο 54 - - - Νέο
Άρθρο 55 Άρθρο 30,

παράγραφος 4, πρώτο
και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 27, πρώτο
και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 37, πρώτο και
δεύτερο εδάφιο

Τροποποιήθηκε

- Άρθρο 30,
παράγραφος 4, τρίτο
εδάφιο

Άρθρο 27, τρίτο
εδάφιο

Άρθρο 37, τρίτο εδάφιο Καταργήθηκε

- Άρθρο 30,
παράγραφος 4,
τέταρτο εδάφιο

- - Καταργήθηκε

- Άρθρο 31 - - Καταργήθηκε
- Άρθρο 32 - - Καταργήθηκε
Άρθρο 56 Άρθρο 3,

παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 57 - Νέο
Άρθρο 58 Άρθρο 11,

παράγραφος 3,
παράγραφοι 6 έως 11
και παράγραφος 13

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 59 Άρθρο 15 - -
Άρθρο 60 Άρθρο 3,

παράγραφος 2,
- -

Άρθρο 61 Νέο - -
Άρθρο 62 Άρθρο 3,

παράγραφος 3
Άρθρο 63 Άρθρο 3,

παράγραφος 4
Τροποποιήθηκε

Άρθρο 64 Άρθρο 11,
παράγραφος 4,
παράγραφος 6, πρώτο
εδάφιο, παράγραφος
7, πρώτο εδάφιο, και
παράγραφος 9

- - Τροποποιήθηκε

Άρθρο 65 Άρθρο 16
Άρθρο 66 - - Άρθρο 13, παράγραφοι 3

και 4
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Άρθρο 67,
παράγραφος 1

- - Άρθρο 13, παράγραφος 1,
πρώτο εδάφιο, και
παράγραφος 2, πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 67,
παράγραφος 2

Άρθρο 13, παράγραφος 1,
πρώτη έως τρίτη περίπτωση,
και παράγραφος 2, πρώτη
έως τρίτη περίπτωση

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 68 - - Νέο
Άρθρο 69,
παράγραφος 1

- - Άρθρο 15, παράγραφος 3

Άρθρο 69,
παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο

- - Άρθρο 16, παράγραφος 1,
και παράγραφος 2, δεύτερη
περίπτωση

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 69,
παράγραφος 2,
δεύτερο εδάφιο, και
παράγραφος 3

- - Νέο

Άρθρο 70 - - Άρθρο 17, παράγραφος 1,
παράγραφος 2, πρώτο και
τρίτο εδάφιο, παράγραφοι 3
έως 6, και παράγραφος 8

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 71 - - Νέο
Άρθρο 72 - - Άρθρο 13, παράγραφος 5
Άρθρο 73 - - Άρθρο 13, παράγραφος 6,

πρώτο εδάφιο
Άρθρο 74 - - Άρθρο 13, παράγραφος 6,

δεύτερο εδάφιο
Τροποποιήθηκε

Άρθρο 33 Άρθρο 30 Άρθρο 38 Καταργήθηκε
Άρθρο 75 Άρθρο 34,

παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 31,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 39, παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 76 Άρθρο 34,
παράγραφος 2

Άρθρο 31,
παράγραφος 2

Άρθρο 39, παράγραφος 2 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 39, παράγραφος 2,
στοιχείο δ), δεύτερο εδάφιο

Καταργήθηκε

Άρθρο 77,
παράγραφος 1

- Άρθρο 32,
παράγραφος 1

Άρθρο 40, παράγραφος 1

Άρθρο 77,
παράγραφος 2

Άρθρο 35,
παράγραφος 3
-

Άρθρο 32,
παράγραφος 2
-

Άρθρο 40, παράγραφος 3
Άρθρο 40, παράγραφος 2

Τροποποιήθηκε

Καταργήθηκε
Άρθρο 77,
παράγραφος 3

- Άρθρο 32,
παράγραφος 3

Άρθρο 40, παράγραφος 4 Τροποποιήθηκε

Άρθρο 78,
παράγραφοι 1 και 2

Νέο
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Άλλες πράξεις

Άρθρο 78
παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 6,
παράγραφος 2,
στοιχείο α)

Άρθρο 5,
παράγραφος 1,
στοιχείο δ)

Άρθρο 7,
παράγραφος 1,
στοιχείο γ)

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 79, στοιχείο
α)

Άρθρο 6,
παράγραφος 1,
στοιχείο β),
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 5,
παράγραφος 1,
στοιχείο γ),
δεύτερο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 7,
παράγραφος 1,
στοιχείο β),
δεύτερο εδάφιο,
προσαρµόσθηκε

Άρθρο 79, στοιχείο
β)

Άρθρο 35,
παράγραφος 2

- Άρθρο 16,
παράγραφος 4

Τροποποιήθηκε

Άρθρο 79, στοιχείο
γ)

- - - Νέο

Άρθρο 79, στοιχείο
δ)

Άρθρο 35,
παράγραφος 1,
προσαρµόσθηκε

- -

Άρθρο 79, στοιχείο
ε)

Άρθρο 29,
παράγραφος 3,
προσαρµόσθηκε

-

Άρθρο 79,
στοιχείο στ)

Άρθρο 35,
παράγραφος 2,
προσαρµόσθηκε

- - Νέο

Άρθρο 79, στοιχείο
ζ)

- - -

Άρθρο 79, στοιχεία
η) και θ)

- - - Νέο

Άρθρο 80
Άρθρο 81
Άρθρο 82
Άρθρο 83
Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Τροποποιήθηκε
Παραρτήµατα ΙΙA
και ΙΙB

- - Παραρτήµατα ΙΑ
και ΙΒ

Τροποποιήθηκε

Παράρτηµα IΙΙ Παράρτηµα Ι - - Πράξεις για την
προσχώρηση της
Αυστρίας,
Φινλανδίας και
Σουηδίας

Προσαρµόσθηκε

Παράρτηµα IV - Παράρτηµα Ι - Πράξεις για την
προσχώρηση της
Αυστρίας,
Φινλανδίας και
Σουηδίας

Προσαρµόσθηκε



11029/3/02 REV 3 ZAC/ch,thm,xl 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ DG C II    EL

Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία93/36/ ΕΟΚ Οδηγία92/50/ ΕΟΚ Άλλες πράξεις
Παράρτηµα V - Παράρτηµα ΙΙ - Τροποποιήθηκε
Παράρτηµα VΙ Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα IΙΙ Παράρτηµα ΙΙ Τροποποιήθηκε
Παράρτηµα VII A,
B, Γ και ∆

Παραρτήµατα IV, V
και VΙ

Παράρτηµα IV Παραρτήµατα III
και IV

Τροποποιήθηκε

Παράρτηµα VIΙΙ - - - Νέο
Παράρτηµα IX Προσαρµόσθηκε
Παράρτηµα IX A - Άρθρο 21,

παράγραφος 2
- Πράξεις για

την
προσχώρηση
της Αυστρίας,
Φινλανδίας
και Σουηδίας

Προσαρµόσθηκε

Παράρτηµα IX B - - Άρθρο 30,
παράγραφος 3

Πράξεις για
την
προσχώρηση
της Αυστρίας,
Φινλανδίας
και Σουηδίας

Προσαρµόσθηκε

Παράρτηµα IX Γ Άρθρο 25,
προσαρµόσθηκε

- - Πράξεις για
την
προσχώρηση
της Αυστρίας,
Φινλανδίας
και Σουηδίας

Προσαρµόσθηκε

Παράρτηµα X Νέο
Παράρτηµα XΙ Νέο
Παράρτηµα XΙΙ Νέο

_________________
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περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. Εισαγωγή

Στις 11 Ιουλίου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών,

υπηρεσιών και έργων.1 Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 47  παράγραφος 2, 55 και 95 της

Συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιανουαρίου 20022.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 26 Απριλίου 20013.

Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της4 στις 13 ∆εκεµβρίου 2000.

Στις 21 Μαΐου 2002 το Συµβούλιο επιβεβαίωσε πολιτική συµφωνία για τον καθορισµό κοινής

θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Στις 20 Mαρτίου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του όπως περιέχεται στο

έγγρ. 11029/02 MAP 30 CODEC 922. 5

II. Στόχος

Ο στόχος της προαναφερόµενης πρότασης είναι να απλουστευθεί το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο µε

την τροποποίηση και αναµόρφωση των οδηγιών περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης

δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων (οδηγία 92/50/ΕΟΚ, οδηγία 93/36/ΕΟΚ

και οδηγία 93/37/ΕΟΚ) και µε τη συγχώνευση των οδηγιών σε ένα µόνο κείµενο.

Κατ� ουσίαν, η πρόταση της Επιτροπής προσθέτει διαδικαστικούς κανόνες και διασφαλίσεις ώστε

να εκσυγχρονισθεί, να απλουστευθεί και να αποσαφηνισθεί το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Προς το

σκοπό αυτό η πρόταση εισάγει µεταξύ άλλων µηχανισµούς ηλεκτρονικών αγορών, µια νέα

διαδικασία η οποία θα επιτρέπει τη διενέργεια «διαλόγου» µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των

υποψηφίων στην περίπτωση πολύπλοκων συµβάσεων, τη δυνατότητα των αγοραστών του

                                                
1 ΕΕ C 29E της 30.1.2001, σ. 11.
2 ΕΕ C 271Ε της 7.11.2002, σ. 176.
3 ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 7.
4 ΕΕ C 144 της 15.5.2001, σ. 23.
5 ΕΕ C
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δηµοσίου να συνάπτουν τις λεγόµενες «συµφωνίες-πλαίσια», βάσει των οποίων µπορούν να

συνάπτονται συµβάσεις χωρίς να εφαρµόζεται το σύνολο των υποχρεώσεων της οδηγίας, την

αποσαφήνιση των διατάξεων για τις τεχνικές προδιαγραφές και διάφορες τροποποιήσεις των

διατάξεων που αφορούν τα κριτήρια ανάθεσης και επιλογής.

Επιπροσθέτως, το κείµενο αποσκοπεί στη µείωση του αριθµού των διαφόρων κατώτατων ορίων της

αξίας των συµβάσεων. Τέλος, οι διατάξεις της «κλασικής οδηγίας» θα πρέπει να ευθυγραµµισθούν

κατ� ουσίαν προς τα δύο άλλα τµήµατα της νοµοθετικής δέσµης, δηλ. την πρόταση που αφορά το

κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) (κανονισµός 2195/02/ΕΚ) και την πρόταση

οδηγίας περί των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (οδηγία /�/ΕΚ), περί συντονισµού των

διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των

τηλεπικοινωνιών.

III. Ανάλυση της κοινής θέσης του Συµβουλίου1

1. Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί τη βασική προσέγγιση της Επιτροπής, ενσωµατώνοντας

αρκετές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές έγιναν

επίσης δεκτές από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της (COM (2002) 236)2.

Αυτό συνέβη προκειµένου να ληφθούν υπόψη κάποια από τα κύρια µελήµατα του ΕΚ, να

διευκολυνθεί η εφαρµογή των διατάξεων στην πράξη και να εισαχθούν εναλλακτικές δυνατότητες

για τα κράτη µέλη. Συγκεκριµένα, λεπτοµερείς διατάξεις αντικαταστάθηκαν µε γενικότερες ρήτρες,

ενισχύθηκε ή εισήχθη η σύνδεση µε παράλληλες πολιτικές που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις

δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως µέσω σειράς νέων ή τροποποιηµένων αιτιολογικών παραγράφων,

ορισµένοι δε ορισµοί και διατάξεις αποσαφηνίσθηκαν ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις ή

ασυνέπειες.

                                                
1 Σηµ. : Η αρίθµηση των άρθρων παραπέµπει στα αποτελέσµατα της πρώτης ανάγνωσης του

Κοινοβουλίου (έγγρ. 5307/02) ή, όπου επισηµαίνεται (τώρα �), στην κοινή θέση (έγγρ.
11029/02).

2 ΕΕ C 203E της 27.8.02, σ. 210.
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Επιπλέον, το Συµβούλιο εισήγαγε λεπτοµερέστερες διατάξεις σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς και τα δυναµικά συστήµατα αγορών, που περιλαµβάνονται πλέον ως µέθοδοι στο
πλαίσιο των υφιστάµενων διαδικασιών. Το Συµβούλιο επιχείρησε επίσης να αποσαφηνίσει τη
σχέση µεταξύ της κλασικής οδηγίας και της οδηγίας περί των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας µε την
υπαγωγή των ταχυδροµικών υπηρεσιών στον τοµέα των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και την
ανάλογη προσαρµογή των διατάξεων της σχετικής οδηγίας.

2. Τροπολογίες του ΕΚ

Το Συµβούλιο δέχθηκε αρκετές τροπολογίες του ΕΚ και τις ενσωµάτωσε στο νέο κείµενο.
Ορισµένες έγιναν δεκτές κατ� ουσίαν, αλλά µε διαφορετική διατύπωση. Κάποιες άλλες τροπολογίες
απορρίφθηκαν από το Συµβούλιο.

2.1. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο και ενσωµατώθηκαν
στο κείµενο της κοινής του θέσης :

Οι ακόλουθες τροπολογίες έγιναν δεκτές χωρίς τροποποίηση :

Τροπολογία 5 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 13α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 14
(Ορισµός των κεντρικών αρχών προµηθειών)

Τροπολογία 141 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 3γ, τώρα αιτιολογική παράγραφος 6
(Μνεία της δυνατότητας των κρατών µελών να λαµβάνουν µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
Συνθήκης)

Τροπολογία 125 � Αιτιολογική παράγραφος 31, τώρα αιτιολογική παράγραφος 45
(Προσθήκη των µηχανικών)

Τροπολογία 24 � Άρθρο 1 παράγραφος 7, τώρα παράγραφος 5
(Ορισµός της συµφωνίας-πλαισίου)

Τροπολογία 34 � Άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α), τώρα άρθρο 9 παράγραφος 8 στοιχείο α)
(Προσθήκη των άλλων τρόπων αµοιβής όσον αφορά τις ασφαλιστικές συµβάσεις)

Τροπολογία 121 � Άρθρο 18 στοιχείο β), τώρα άρθρο 16 στοιχείο β)
(∆ιευκρίνιση όσον αφορά τα προγράµµατα («programme material»))

Αυτή η τροπολογία του ΕΚ αποσκοπεί στη διόρθωση µιας εµφανούς ασυνέπειας του κειµένου, που
παρατηρήθηκε σε ορισµένες γλωσσικές µορφές του ισχύοντος δικαίου. Η εν λόγω τροπολογία έγινε
δεκτή από το Συµβούλιο. Η αιτιολογική παράγραφος 24 περιέχει περαιτέρω διευκρινίσεις.
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Τροπολογία 37 - Άρθρο 18 στοιχείο δ), τώρα άρθρο 16 στοιχείο δ)
(Εξαίρεση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών συµβάσεων)

Τροπολογία 150 � Άρθρο 31 παράγραφος 4, τώρα άρθρο 61
(Προσθήκη της δυνατότητας ανάθεσης συµπληρωµατικών έργων)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε αυτή την τροπολογία του ΕΚ, λόγω των εµφανών πλεονεκτηµάτων που

παρουσιάζει για την αύξηση της ευελιξίας και τη διευκόλυνση της εφαρµογής των διατάξεων.

Τροπολογία 88 - Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) (απαλείφθηκε), τώρα άρθρο 45
παράγραφος 2
(Γενική µνεία της απάτης και της παράνοµης δραστηριότητας)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε τους στόχους της τροπολογίας του ΕΚ και διέγραψε τη διάταξη,

δεδοµένου ότι κατ� ουσίαν καλύπτεται ήδη από το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Τροπολογία 94 � Άρθρο 49 παράγραφος 4, τώρα άρθρο 48 παράγραφος 5
(Αξιοπιστία των εργοληπτών)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία του ΕΚ, αλλά προσέθεσε κάποια στοιχεία και

διευκρινίσεις.

2.2. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές κατ� αρχήν, αλλά ενσωµατώθηκαν µε

κάποιες τροποποιήσεις

Τροπολογία 1 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 3α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 4
(Αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού)

Αυτή η τροπολογία ενσωµατώθηκε εν µέρει στο κείµενο της προαναφερόµενης αιτιολογικής

παραγράφου.

Τροπολογία 2 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 3β, τώρα αιτιολογική παράγραφος 5
(Υποχρέωση των κοινοτικών πολιτικών να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη)

Η εν λόγω τροπολογία έγινε δεκτή εν µέρει και ενσωµατώθηκε στο κείµενο της αιτιολογικής

παραγράφου.
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Τροπολογία 168 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 13β, τώρα αιτιολογική παράγραφος 14
(Απλουστευµένη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την τήρηση της παρούσας οδηγίας σε
ορισµένες υποθέσεις που υποβάλλονται σε κεντρική αρχή προµηθειών)

Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή εν µέρει και ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 14 µε

αρκετές συντακτικές τροποποιήσεις.

Τροπολογία 142 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 14α
(Συµπληρωµατικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των συµβάσεων έργων)

Το θέµα της συγκεκριµένης τροπολογίας ρυθµίσθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 9.

Τροπολογία 7 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 15α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 9
(Κοινή ή χωριστή ανάθεση συµβάσεων)

Η διάταξη ενσωµατώθηκε, αλλά το Συµβούλιο προτίµησε να χρησιµοποιήσει διατύπωση που

προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στην εθνική νοµοθεσία.

Τροπολογία 10 � Αιτιολογική παράγραφος 22, τώρα αιτιολογική παράγραφος 31
(Προσθήκη της αµερόληπτης χρήσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων)

Η τροπολογία έγινε δεκτή κατ� αρχήν, µε ορισµένες συντακτικές τροποποιήσεις.

Τροπολογία 11 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 22α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 32
(Παραποµπή στην οδηγία σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων)

Η τροπολογία έγινε δεκτή κατ� αρχήν, µε περαιτέρω αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της

διάταξης µέσω συντακτικών τροποποιήσεων.

Τροπολογία 170 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 33α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 41
(Αποκλεισµός ορισµένων συµµετεχόντων)

Έγινε δεκτή µε κάποιες ελαφρές συντακτικές τροποποιήσεις.
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Τροπολογίες 171 και 145 - Άρθρο 1 παράγραφος 2
(Ειδικό πεδίο εφαρµογής των «συµβάσεων έργων»)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν τις τροπολογίες, εκτός από την υποχρεωτική αιτιολόγηση της

κοινής ανάθεσης µελέτης και εκτέλεσης, αλλά έκρινε σκοπιµότερο να περιληφθούν οι επεξηγήσεις

στο αιτιολογικό.

Τροπολογίες 126 και 172 � Άρθρο 1 παράγραφος 5, τώρα παράγραφος 10
(Προσθήκη των κεντρικών αρχών προµηθειών στον ορισµό των αναθετουσών αρχών)

Το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη να διευκρινισθεί η σχέση µεταξύ αναθετουσών αρχών και

κεντρικών αρχών προµηθειών, αλλά έκρινε σκοπιµότερο να προσθέσει χωριστό ορισµό των

κεντρικών αρχών προµηθειών στην παράγραφο 10.

Τροπολογία 21 - Άρθρο 1 παράγραφος 5α (νέα), τώρα παράγραφος 10
(Ορισµός των κεντρικών αρχών προµηθειών)

Έγινε δεκτή κατ� αρχήν, βλ. αιτιολογία σχετικά µε τις τροπολογίες 126 και 172.

Τροπολογία 23 - Άρθρο 1 παράγραφος 6α (νέα), τώρα παράγραφος 7
(Ορισµός των πλειστηριασµών)

Η προσθήκη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών έγινε δεκτή από το Συµβούλιο µε περαιτέρω

διευκρινίσεις και λεπτοµερείς διατάξεις.

Τροπολογία 31 - Άρθρο 5, τώρα άρθρο 6
(Αποσαφήνιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε κατ� ουσίαν την τροπολογία στο νέο κείµενο του άρθρου 6.

Τροπολογία 147 - Άρθρο 6 παράγραφος 1α (νέα)
(Αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά έκρινε σκοπιµότερο να αναφέρονται

αυτές οι γενικές και αδιαµφισβήτητες αρχές στο αιτιολογικό και όχι στο διατακτικό της πράξης. Οι

διατάξεις των άρθρων δεν έχουν αποτέλεσµα στις συµβάσεις µε αξία κάτω των κατωτάτων ορίων.
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Τροπολογία 175 � Άρθρο 6α (νέο), τώρα άρθρο 11
(Κεντρικές αρχές προµηθειών)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε αυτή τη γενική διάταξη σχετικά µε τις κεντρικές αρχές προµηθειών σε

ένα νέο και αναδιαρθρωµένο άρθρο, τροποποιώντας τη διατύπωση της τροπολογίας του ΕΚ.

Τροπολογία 32 - Άρθρο 8 στοιχεία α), β), γ), τώρα άρθρο 7 στοιχεία α), β), γ)
(Ποσά των κατώτατων ορίων των δηµοσίων συµβάσεων)

Το Συµβούλιο συµφώνησε ποσά που διαφέρουν τόσο από εκείνα της αρχικής πρότασης της

Επιτροπής όσο και από τα προτεινόµενα στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το

Συµβούλιο κατέληξε στα ποσά αυτά χρησιµοποιώντας διαφορετική µέθοδο υπολογισµού και

λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές των ισοτιµιών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία υπέβαλε

την πρότασή της η Επιτροπή.

Τροπολογία 35 - Άρθρο 12 παράγραφος 6 στοιχείο β), τώρα άρθρο 9
(Ενσωµάτωση του φαινοµένου των σιωπηρών ανανεώσεων συµβάσεων στις διατάξεις σχετικά
µε τις µεθόδους υπολογισµού)

Η τροπολογία αυτή εκφράζεται κατ� ουσίαν στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Τροπολογία 36 � Άρθρο 15α (νέο), τώρα άρθρο 19
(Συµβάσεις στο πλαίσιο προγράµµατος προστατευµένων θέσεων εργασίας)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την ιδέα να διευκολυνθεί η σύναψη συµβάσεων µε οργανισµούς

προστατευµένων θέσεων εργασίας. Η διατύπωση της τροπολογίας του ΕΚ τροποποιήθηκε

ελαφρώς.

Τροπολογία 38 � Άρθρο 19, τώρα άρθρο 18
(Εξαίρεση των συµβάσεων που ανατίθενται σε άλλες αναθέτουσες αρχές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία του ΕΚ, αλλά ακολούθησε την πρόταση της

Επιτροπής αρνούµενο την επέκταση της εξαίρεσης σε άλλες συµβάσεις εκτός των συµβάσεων

υπηρεσιών.

Τροπολογία 45 - Άρθρο 24 παράγραφος 3, τώρα άρθρο 23 παράγραφος 6
(Τα Ευρωπαϊκά οικολογικά σήµατα ως τεχνικές προδιαγραφές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να θέσει τους όρους σχετικά

µε τα ευρωπαϊκά οικολογικά σήµατα ως τεχνικές προδιαγραφές σε µία νέα και αναδιαρθρωµένη

παράγραφο 6.
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Τροπολογία 46 - Άρθρο 24 παράγραφος 5, τώρα άρθρο 23 παράγραφος 4
(Απόρριψη προσφορών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατά σηµαντικό µέρος την ουσία της τροπολογίας, αλλά τροποποίησε τη

διατύπωση για λόγους λειτουργικότητας της διάταξης.

Τροπολογίες 47 και 123 � Άρθρο 24 παράγραφος 7), τώρα άρθρο 23 παράγραφος 8
(Απαράδεκτες µνείες)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί τη διατύπωση της τροπολογίας του ΕΚ. Ωστόσο, µε την

αναδιάρθρωση του εισαγωγικού τµήµατος της παραγράφου και την προσθήκη γενικής

αιτιολόγησης, η διατύπωση θα πρέπει πλέον να ικανοποιεί ως κάποιο βαθµό το Κοινοβούλιο, αφού

επιτρέπεται η µνεία µεθόδων παραγωγής κ.λ.π. για προφανείς τεχνικούς λόγους. Στο παράρτηµα VI

ενσωµατώθηκε επίσης µνεία των «µεθόδων παραγωγής».

Τροπολογία 50 - Άρθρο 27, τίτλος και παράγραφος 1
(Ενσωµάτωση των υποχρεώσεων σχετικά µε τη φορολογία και την προστασία του
περιβάλλοντος στον κατάλογο πληροφοριών για τον προσφέροντα)

Το Συµβούλιο περιέλαβε την τροπολογία αυτή για λόγους µεγαλύτερης διαφάνειας, αλλά

προτίµησε διαφορετική διατύπωση που παρέχει στα κράτη µέλη την ευχέρεια να αποφασίζουν τι

ακριβώς θα απαιτούν από τις αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 51 - Άρθρο 27 παράγραφοι 1α και 1β (νέες)
(Τήρηση της κοινωνικής νοµοθεσίας και των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να ενσωµατώσει το

περιεχόµενό της στην αιτιολογική παράγραφο 31.

Τροπολογία 57 - Άρθρο 29 παράγραφος 3, τώρα άρθρο 30 στοιχείο γ)
(Ειδική διάταξη σχετικά µε ορισµένες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε αρκετή από την ουσία της τροπολογίας, αναδιαρθρώνοντας το σύνολο

του άρθρου 30.
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Τροπολογία 137 - Άρθρο 30, τώρα άρθρο 29
(Ανταγωνιστικός διάλογος)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε ορισµένες από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις µε πλήρη
αναδιάρθρωση του άρθρου 29.

Τροπολογία 65 � Άρθρο 32α (νέο), τώρα άρθρο 54
(∆ιατάξεις σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την έννοια των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, αλλά περιέλαβε
λεπτοµερέστερες διατάξεις στο άρθρο 54. Εισάγονται επίσης ως κριτήρια και άλλα ποσοτικά
στοιχεία εκτός της τιµής, διευκρινίσθηκε δε ότι θα πρέπει πλέον να είναι δυνατή η διεξαγωγή
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και στον «κλασικό» τοµέα.

Τροπολογία 161 - Άρθρο 37 παράγραφος 1, τώρα άρθρο 38
(∆ιαγραφή της γενικής παρατήρησης σχετικά µε τις προθεσµίες των προσφορών)

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία και διέγραψε το πρώτο τµήµα της παραγράφου ως
άνευ νοµικής αξίας.

Τροπολογία 74 � Άρθρο 42 παράγραφος 2, τώρα παράγραφος 3
(Πρόσθετη απαίτηση για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδοµένων)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε εν µέρει την τροπολογία, επεκτείνοντας την απαίτηση στην αποθήκευση
πληροφοριών.

Τροπολογίες 77 και 132 - Άρθρο 44 παράγραφος 6
(Τήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να διατηρήσει την άµεση
σχέση της διάταξης µε τις γενικές αρχές. Κατά συνέπεια το σχετικό κείµενο έχει περιληφθεί κυρίως
στο άρθρο 6.

Τροπολογία 80 � Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο γα) (νέο), τώρα άρθρο 45 παράγραφος 1
στοιχείο δ)
(Προσθήκη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ως δυνατού λόγου
αποκλεισµού προσφερόντων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία µε µια ήσσονα συντακτική τροποποίηση.
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Τροπολογία 85 � Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ), τώρα άρθρο 45 παράγραφος 2
στοιχείο γ)
(Αποσαφήνιση του τύπου των αναφερόµενων αποφάσεων (αποφάσεων σύµφωνα µε τις
εθνικές νοµοθετικές διατάξεις)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την ουσία και το στόχο της τροπολογίας και την ενσωµάτωσε µε κάποιες

συντακτικές τροποποιήσεις.

Τροπολογία 86 - Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο δ), τώρα άρθρο 45
(Υπαγωγή της παράβασης των κανόνων εργασίας και των διατάξεων περί προστασίας της
εργασίας στα σοβαρά επαγγελµατικά παραπτώµατα)

Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε τη διάταξη αυτή στο άρθρο 45, αλλά την ενσωµάτωσε ως λόγο

αποκλεισµού στην περίπτωση ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών στο άρθρο 55 καθώς και ως γενική

µνεία στην αιτιολογική παράγραφο 31.

Τροπολογία 87 � Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο (εα) (νέο), τώρα άρθρο 45
(Παράβαση της νοµοθεσίας περί προστασίας της εργασίας ή συλλογικών συµβάσεων)

Όπως και σχετικά µε την τροπολογία 86, το Συµβούλιο έκρινε ότι αρκεί η ρύθµιση της αρνητικής

συµπεριφοράς του είδους αυτού στο πλαίσιο του άρθρου 55 ή της αιτιολογικής παραγράφου 31.

Τροπολογία 89 - Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο (ηα) (νέο), τώρα άρθρο 45
(Μη εκπλήρωση απαιτήσεων σχετικών µε την υγεία και την ασφάλεια)

Το Συµβούλιο δέχθηκε τους στόχους της τροπολογίας αυτής, αλλά έκρινε ότι η ουσία των

τροπολογιών 86, 87 και 89 µπορεί να καλυφθεί από γενική ρήτρα στην αιτιολογική παράγραφο 31,

όπου διευκρινίζεται τί είναι δυνατόν σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ή/και το ισχύον δίκαιο.

Τροπολογία 93 - Άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο γ), τώρα άρθρο 48 παράγραφος 2
στοιχείο στ)
(Προσθήκη της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να ενσωµατώσει ένα

γενικότερο στοιχείο στ) στο οποίο αναφέρεται µόνον η περιβαλλοντική διαχείριση.
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Τροπολογία 95 - Άρθρο 49 παράγραφος 4 στοιχείο (εα), τώρα άρθρο 48 παράγραφος 2
στοιχείο στ)
(Μνεία των πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης)

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η ρήτρα του άρθρου 48 παράγραφος 2 στοιχείο στ) επιτρέπει να

λαµβάνονται υπόψη τα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σχέση µε τις ικανότητες των

προσφερόντων. Η ρήτρα αυτή συνάδει συνεπώς προς τους στόχους των τροπολογιών 93 και 95.

Τροπολογία 97 � Άρθρο 50α (νέο), τώρα άρθρο 50
(Προσθήκη των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης στα σηµεία αναφοράς για την
πιστοποίηση)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία αυτή, µε ορισµένες συντακτικές τροποποιήσεις

και µε παραποµπή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

Τροπολογία 153 - Άρθρο 52α (νέο)
(Ιδιωτικοί οργανισµοί)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε κατ� ουσίαν την τροπολογία του ΕΚ, αναδιατυπώνοντας την

παράγραφο 1 του άρθρου 52 ώστε να καλύπτονται όλες οι σχετικές περιπτώσεις.

Τροπολογίες 15 και 100 - Άρθρο 54 και συνοδευτική αιτιολογική παράγραφος, τώρα άρθρο 54
και αιτιολογική παράγραφος 31
(Ενσωµάτωση της παράβασης των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας ως λόγου
υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αυτή µε ορισµένες συντακτικές τροποποιήσεις.

Τροπολογία 103 � Άρθρο 61 παράγραφος 1α
(Παραποµπή στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να περιληφθεί σχετική

διευκρίνιση στο παράρτηµα X και στην αιτιολογική παράγραφο 35. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε

όσα αφορούσαν την κρυπτογράφηση.

Τροπολογία 104 - Άρθρο 61 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 71 παράγραφος 2
(∆ιευκρίνιση σχετικά µε την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία σε συντετµηµένη µορφή. Το κείµενο πρέπει να εξετασθεί

στο πλαίσιο του άρθρου 42 παράγραφος 3.
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Τροπολογία 108 � Άρθρο 81α (νέο)
(Μηχανισµός παρακολούθησης)

Tο Συµβούλιο δέχθηκε τους στόχους της τροπολογίας του ΕΚ, αλλά προτίµησε να τους περιλάβει

στην αιτιολογική παράγραφο 18 και όχι σε λεπτοµερή διάταξη του διατακτικού.

Τροπολογία 109 - Παράρτηµα VI σηµείο 1
(Αποσαφήνιση του ορισµού της «τεχνικής προδιαγραφής» ώστε να  περιληφθούν οι συµβάσεις
υπηρεσιών και οι περιβαλλοντικές πτυχές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατά µεγάλο µέρος την ουσία της τροπολογίας, αλλά προτίµησε να δώσει

ιδιαίτερη προσοχή στις αναφερόµενες στην τροπολογία του ΕΚ παραµέτρους οι οποίες µπορούν να

ορισθούν εκ των προτέρων ως τεχνικές προδιαγραφές.

Τροπολογίες 110, 111, 112, 113 και 114 - Παράρτηµα VII A
(Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη σύµβαση και τις αναθέτουσες αρχές στα
έγγραφα της σύµβασης)

Το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί µερικές µόνον από τις συµπληρωµατικές πληροφοριακές

απαιτήσεις που προβλέπονταν στην τροπολογία, συγκεκριµένα δε τις σχετικές µε τις διαδικασίες

επανεξέτασης. Όσον αφορά τη µνεία των αρµόδιων για θέµατα υγείας και ασφάλειας αρχών, το

Συµβούλιο σηµείωσε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 27, η σχετική ένδειξη θα πρέπει να περιλαµβάνεται

στη συγγραφή υποχρεώσεων και όχι στην προκήρυξη της σύµβασης. Κατά συνέπεια δεν έχει θέση

στον κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις δηµόσιων

συµβάσεων.

2.3. Οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν και συνεπώς δεν ενσωµατώθηκαν στο

κείµενο:

Τροπολογία 162 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 1α
(Παραποµπή στην οδηγία για την εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου)

Το Συµβούλιο προτίµησε να ενσωµατώσει τις περιβαλλοντικές πτυχές µε διαφορετικό τρόπο.
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Τροπολογία 4 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 7α
(Εξαίρεση των συµβάσεων που ανατίθενται σε ορισµένους οργανισµούς από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει όσον αφορά µνεία των περιπτώσεων που

περιγράφονται σε διαφορετική αιτιολογική παράγραφο. Η απόρριψη αυτή απορρέει από την

απόρριψη της τροπολογίας 40 κατωτέρω.

Τροπολογία 8 � Αιτιολογική παράγραφος 17
(∆υνατότητα της αναθέτουσας αρχής να θεσπίζει εθνικούς κανόνες)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι αρκεί η γενική µνεία της δυνατότητας θέσπισης εθνικού κανόνα ελλείψει

ευρωπαϊκών ή διεθνών κανόνων και δεν υιοθέτησε τη λεπτοµερέστερη αιτιολόγηση που

προβλεπόταν στην τροπολογία του ΕΚ. Και αυτή η απόρριψη απορρέει από τη µερική απόρριψη

της τελευταίας περιόδου της τροπολογίας 45.

Τροπολογία 9 � Αιτιολογική παράγραφος 18
(Λήξη των διαπραγµατεύσεων κατά τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία αυτή. Συµφώνησε να εισαχθεί νέα διαδικασία

αντί να προβλεφθεί νέα περίπτωση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη

δηµοσίευση. Το Συµβούλιο περιέλαβε πάντως στη νέα αυτή διαδικασία κανόνες για την

παρακολούθηση του διαλόγου, ώστε να αποφευχθεί η µεροληπτική µεταχείριση (βλ. επίσης νέα

αιτιολογική παράγραφο 29).

Τροπολογία 13 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 30α)
(∆ιαδικασίες εφαρµογής της οδηγίας)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η προτεινόµενη µνεία των εθνικών δικαστηρίων θα ήταν ενδεχοµένως

παραπλανητική σε ορισµένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 15 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 31α)
(Απόρριψη των προσφορών που είναι ασυνήθιστα χαµηλές λόγω παράβασης των διατάξεων
περί κοινωνικής προστασίας)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι αρκεί να περιληφθεί αυτή η ειδική περίπτωση στα σχετικά τµήµατα του

άρθρου 27 παράγραφος 2 και του άρθρου 55.
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Τροπολογία 17 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 34α
(Αίτηµα προς την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο οδηγίας για τις συµβάσεις
παραχώρησης και τη χρηµατοδότηση έργων)

Το Συµβούλιο έκρινε υπερβολικά ειδικό αυτό το αίτηµα όσον αφορά τις ανάγκες για µελλοντικές

νοµοθετικές πρωτοβουλίες, δεδοµένου ότι η παρούσα οδηγία αποκλείει τις συµβάσεις

παραχώρησης υπηρεσιών.

Τροπολογία 173 � Άρθρο 1 παράγραφος 5α (νέα)
(Άκρως πολύπλοκη σύµβαση)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την προσθήκη του ορισµού των «άκρως πολύπλοκων

συµβάσεων», που είχε προταθεί για την περίπτωση που οι διαγωνισµοί µελετών δεν αποτελούν

κατάλληλο µέσο κατά τη γνώµη των αναθετουσών αρχών. Ο λόγος είναι ότι ο ορισµός αυτός δεν

θα ήταν πλέον συνεπής προς τον τρόπο µε τον οποίο τροποποίησε το Συµβούλιο τις διατάξεις

σχετικά µε τον «ανταγωνιστικό διάλογο».

Τροπολογία 25 - Άρθρο 1 παράγραφος 7α (νέα)
(Συµφωνίες-πλαίσια στον τοµέα των υπηρεσιών διερµηνείας και µετάφρασης)

Το Συµβούλιο έκρινε περιττή την προσθήκη ειδικού ορισµού για τον τοµέα αυτό, δεδοµένου ότι οι

εν λόγω υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε όλους τους διαδικαστικούς κανόνες της οδηγίας.

Τροπολογία 29 - Άρθρο 1 παράγραφος 9, τώρα παράγραφος 8 πέµπτη περίπτωση
(∆ιαγωνισµοί µελετών µε ή/και χωρίς απονοµή βραβείων)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε εφαρµοστέα την υποχρεωτική πληρωµή στο πλαίσιο των διαγωνισµών

µελετών.

Τροπολογία 30 - Άρθρο 3 παράγραφος 1, τώρα άρθρο 4 παράγραφος 2
(Απαιτήσεις όσον αφορά τους οµίλους οικονοµικών φορέων)

Το Συµβούλιο δεν θεωρεί ότι θα ήταν περισσότερο εξασφαλισµένη η αναθέτουσα αρχή εάν

επιτρεπόταν στα µέλη ενός οµίλου προσφερόντων να πληρούν σωρευτικά τις απαιτήσεις της

οδηγίας.
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Τροπολογία 40 - Άρθρο 19β (νέο)
(Συµβάσεις ανατιθέµενες σε οργανισµούς που έχουν ιδρύσει οι αναθέτουσες αρχές)

Το Συµβούλιο ήταν της γνώµης ότι οι περιγραφόµενες περιπτώσεις θα ρυθµίζονταν επαρκώς στο

πλαίσιο των υφιστάµενων διατάξεων.

Τροπολογία 127 � Άρθρο 23 παράγραφος 3
(Συµπληρωµατικές απαιτήσεις σύµφωνα µε την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι αρκεί η παραποµπή στις γενικές αρχές της αποφυγής των διακρίσεων και

της διαφάνειας στο άρθρο 2 και στο αιτιολογικό.

Τροπολογία 159 � Άρθρο 26, τώρα άρθρο 25
(Απαίτηση συµµόρφωσης των υπεργολάβων προς τα άρθρα 46 έως 49 της οδηγίας)

Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει σχεδόν στο σύνολό του το κείµενο της πρότασης της

Επιτροπής, αλλά εισήγαγε εναλλακτική δυνατότητα για τα κράτη µέλη.

Τροπολογία 49 � Άρθρο 26 νέα παράγραφος 1α, τώρα άρθρο 25
(Εφαρµογή των απαιτήσεων στους υπεργολάβους)

Βλ. το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 159.

Τροπολογία 54 - Άρθρο 28 παράγραφος 3α (νέα)
(Αντίστροφος πλειστηριασµός)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η τροπολογία αυτή είναι υπερβολικά λεπτοµερής και θα µπορούσε να

οδηγήσει σε παρανοήσεις ως προς το τι επιτρέπεται ή αποκλείεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

πλειστηριασµών. Ωστόσο, η οδηγία δεν αποκλείει τη δυνατότητα διεξαγωγής αντίστροφων

πλειστηριασµών.

Τροπολογία 138 - Άρθρο 30α (νέο)
(Αποκλειστικός διάλογος)

Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην περιλάβει άλλη µία διαδικασία, δεδοµένου ότι αυτό δεν θα

συνεπαγόταν µεγαλύτερη διαφάνεια. Οι διατάξεις σχετικά µε τον «ανταγωνιστικό διάλογο»,

πάντως, προσαρµόσθηκαν κατά τρόπο ώστε να µπορούν να περιληφθούν ορισµένες από τις

περιγραφόµενες περιπτώσεις (βλ. επίσης το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 9).
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Τροπολογία 151 - Άρθρο 32 παράγραφος 2α (νέα), τώρα άρθρο 31
(Εφαρµογή συστήµατος προεπιλογής)

Το Συµβούλιο κρίνει περιττή την προτεινόµενη διάταξη και κρίνει ότι θα υπήρχε ο κίνδυνος να

δηµιουργήσει ακόµη πιο πολύπλοκες υποχρεώσεις για τους προσφέροντες. Ωστόσο, µπορεί να

θεωρηθεί ότι οι διατάξεις για τα δυναµικά συστήµατα αγορών, που έχουν ενσωµατωθεί σε άλλο

σηµείο του κειµένου, εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς µε τα «συστήµατα προεπιλογής» µε

διαφανέστερο τρόπο.

Τροπολογία 63 � Άρθρο 32 παράγραφος 3α (νέα)
(Εξαίρεση των διανοητικών υπηρεσιών και ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσίες)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε κατάλληλη αυτή την ειδική διάταξη, δεδοµένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες

δεν υπόκεινται σε όλους τους διαδικαστικούς κανόνες της οδηγίας.

Τροπολογία 139 � Άρθρο 32 παράγραφος 3β (νέα)
(Περιορισµός των συµφωνιών-πλαισίων στις προµήθειες και υπηρεσίες

Το Συµβούλιο δεν φρονεί ότι οι συµφωνίες-πλαίσια θα πρέπει να περιορίζονται στις υπηρεσίες και

προµήθειες, δεδοµένου ότι εξυπηρετούν επίσης τους σκοπούς των συµβάσεων έργων.

Τροπολογία 66 - Άρθρο 33, τίτλος και παράγραφος 1, τώρα άρθρο 34
(Ειδικοί κανόνες σχετικά µε τη συνεργασία δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα)

Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής, που περιέχει

ειδικούς κανόνες µόνο για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, δεδοµένου ότι οι πολύπλοκες

δηµόσιες συµβάσεις και η χρηµατοδότηση έργων ρυθµίζονται ήδη σε άλλες διατάξεις.

Τροπολογία 68 - Άρθρο 34 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 35
(Εφαρµογή συστηµάτων προεπιλογής σε περιπτώσεις που απαιτείται προκήρυξη)

Η απόρριψη της τροπολογίας αυτής απορρέει από την απόρριψη της τροπολογίας 151.
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Τροπολογία 69 - Άρθρο 35 παράγραφος 1 σηµείο 1, τώρα άρθρο 36 παράγραφος 1 σηµείο 1
(∆ηµοσίευση των προκηρύξεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι οι διατάξεις σχετικά µε τη δηµοσίευση που περιέχονται στο άρθρο 36

παράγραφος 4 και στο παράρτηµα VIII είναι αρκετά λεπτοµερείς.

Τροπολογία 70 - Άρθρο 37 παράγραφοι 3 έως 7, τώρα άρθρο 38 παράγραφοι 3 έως 7
(Ενιαία ελάχιστη προθεσµία 40 ηµερών)

Το Συµβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει πιστότερα την αρχική πρόταση της Επιτροπής και

συνεπώς δεν ενσωµάτωσε ενιαία ελάχιστη προθεσµία 40 ηµερών.

Τροπολογία 71 � Άρθρο 40 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)
(Αποφυγή των διακρίσεων µεταξύ των προσφερόντων)

Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την τροπολογία αυτή, δεδοµένου ότι καλύπτεται ήδη κατ� ουσίαν από

το άρθρο 2 που εφαρµόζεται σε ολόκληρη την οδηγία.

Τροπολογία 72 - Άρθρο 41α (νέο)
(Περάτωση της διαδικασίας σύναψης)

Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι διατάξεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής είναι αρκετά σαφείς.

Τροπολογία 131 � Άρθρο 42 παράγραφος 1
(Επιλογή της µεθόδου επικοινωνίας)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία αυτή, η οποία δεν φαίνεται να παρουσιάζει κανένα

πλεονέκτηµα όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή.

Τροπολογία 73 � Άρθρο 42 παράγραφος 1 σηµείο 2α (νέο)
(Μέθοδοι επικοινωνίας για τους προσφέροντες)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία αυτή ως υπερβολικά λεπτοµερή και δυσεφάρµοστη. Ο

στόχος της τροπολογίας µπορεί να επιτευχθεί µε την ευχέρεια που παρέχεται στις αναθέτουσες

αρχές να καθορίζουν το φάσµα των δυνατών µεθόδων επικοινωνίας.
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Τροπολογία 75 � Άρθρο 42 παράγραφος 4α (νέα)
(Πιστοποίηση των µέτρων διασφάλισης του απορρήτου)

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η προτεινόµενη διάταξη θα ήταν δυσεφάρµοστη.

Τροπολογία 76 - Άρθρο 44 παράγραφος 2
(Αντιστάθµιση της έλλειψης πείρας)

Το Συµβούλιο θεωρεί περιττή την προσθήκη του σχετικού εδαφίου. Αντιθέτως, η εν λόγω

προσθήκη θα έθιγε την ασφάλεια δεδοµένου ότι δεν προσδιορίζονται οι ειδικές ικανότητες.

Τροπολογία 78 � Άρθρο 45α (νέο) (Συστήµατα προεπιλογής)

Η απόρριψη της τροπολογίας αυτής απορρέει από την απόρριψη των τροπολογιών 68 και 151.

Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις για τα δυναµικά συστήµατα αγορών εξυπηρετούν τους ίδιους

σκοπούς µε τα «συστήµατα προεπιλογής» µε διαφανέστερο τρόπο.

Τροπολογία 81 - Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο (γβ) (νέο), τώρα άρθρο 45 παράγραφος 1
(Αποκλεισµός λόγω απάτης ή ανέντιµης συµπεριφοράς που αποτελεί αθέµιτο ανταγωνισµό)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία, δεδοµένου ότι ελάχιστη νοµική αξία θα προσέθετε στον

κατάλογο των λόγων αποκλεισµού που περιέχεται ήδη στο άρθρο 45 παράγραφος 2 (βλ. επίσης νέα

αιτιολογική παράγραφο 41).

Τροπολογία 82 - Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο (γγ) (νέο), τώρα άρθρο 45 παράγραφος 1
(Αποκλεισµός λόγω παράβασης κανόνων και συλλογικών συµβάσεων)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί τη συγκεκριµένη τροπολογία. Ο στόχος της, πάντως,

εκφράζεται εν µέρει στις αιτιολογικές παραγράφους 31 και 32, όπου προσδιορίζονται οι

δυνατότητες αποκλεισµού που προβλέπονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

Τροπολογία 83 � Άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο (γδ) (νέο), τώρα άρθρο 45 παράγραφος 1
(Αποκλεισµός λόγω αδικηµάτων σχετικών µε τα ναρκωτικά)

Το Συµβούλιο απορρίπτει την τροπολογία αυτή, δεδοµένου ότι ο στόχος της δύσκολα θα µπορούσε

να ενσωµατωθεί στους κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις και επειδή οι ορισµοί των

περιγραφόµενων αδικηµάτων δεν έχουν εναρµονισθεί σε επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογίες 84 και 90 - Άρθρο 46 παράγραφος 2α, τώρα άρθρο 45
(Αποκλεισµός λόγω πτώχευσης ή ανάλογων καταστάσεων)

Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει τον αποκλεισµό ορισµένων προσφερόντων ως

εναλλακτική δυνατότητα και να µην τον µετατρέψει σε αυστηρή υποχρέωση. Ο υποχρεωτικός

αποκλεισµός θα είχε ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα το συστηµατικό αποκλεισµό όλων των

προσφερόντων που τελούν υπό πτωχευτικό συµβιβασµό, οδηγώντας τους στην πτώχευση.

Αρµόδιες να αποφασίζουν κατά πόσον θα αναθέσουν ή όχι σύµβαση στους εν λόγω προσφέροντες

θα πρέπει να είναι οι αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 92 - Άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), τώρα άρθρο 48
(Προσθήκη της περιβαλλοντικής προστασίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης
και της τήρησης των κανόνων περί υγείας και ασφάλειας στα κριτήρια της «τεχνικής
ικανότητας»)

Το Συµβούλιο απέρριψε τη διεύρυνση της έννοιας του όρου «τεχνική ικανότητα» κατά τον τρόπο

που προτείνεται στην τροπολογία. Βλ. ωστόσο το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 93.

Τροπολογία 176 � Άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β), τώρα στοιχείο α)
(Προσθήκη των οφελών υπέρ τρίτων στα κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων)

Το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει την πρόταση της Επιτροπής, όπου διευκρινίζεται ότι η

«πλέον συµφέρουσα από οικονοµική προσφορά» είναι η «πλέον συµφέρουσα για τις αναθέτουσες

αρχές», και συνεπώς δεν µπορεί να δεχθεί την τροπολογία. Κρίνει επίσης ότι ο όρος «που

δικαιολογούνται από» είναι καταλληλότερος από το «συνδέονται µε» ή «συνδέονται άµεσα µε». Η

αιτιολογική παράγραφος 31 παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε την ερµηνεία του εν λόγω

όρου.

Τροπολογία 99 - Άρθρο 53 παράγραφος 2
(Στάθµιση των κριτηρίων)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία και διατήρησε κατ� ουσίαν την πρόταση της Επιτροπής

όσον αφορά τη στάθµιση των κριτηρίων. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις η στάθµιση θα

µπορούσε να εκφράζεται εκ των υστέρων (αιτιολογική παράγραφος 44).

Τροπολογία 102 - Άρθρο 61 παράγραφος 1
(Επιλογή µέσων επικοινωνίας από την αναθέτουσα αρχή)

Βλ. το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 131.
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Τροπολογία 107 - Άρθρο 78 παράγραφος 1, τώρα άρθρο 79 παράγραφος 1
(Εµβέλεια των δυνατών τροποποιήσεων µέσω της διαδικασίας συµβουλευτικής επιτροπής)

Το Συµβούλιο απέρριψε τον περιορισµό της εµβέλειας της διαδικασίας επιτροπολογίας, δεδοµένου

ότι θα έθετε σε κίνδυνο την πρακτική εφαρµογή του συνολικού πλαισίου.

Τροπολογία 115 - Παράρτηµα VIII σηµείο 1 νέο στοιχείο δ)α
(∆ιευκρίνιση όσον αφορά την ενηµέρωση µέσω ιστοσελίδας του ∆ιαδικτύου)

Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι υφιστάµενες διατάξεις σχετικά µε τη µορφή της ενηµέρωσης µέσω

ιστοσελίδας του ∆ιαδικτύου αρκούν για το σκοπό αυτό.

Τροπολογίες 117 και 116 � νέα παραρτήµατα IXα και IXβ
(Νέα παραρτήµατα µε πληροφορίες σχετικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα και τους κανόνες
περί εργασίας)

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες του ΕΚ, δεδοµένου ότι η προτεινόµενη µορφή των νέων

παραρτηµάτων θα ήταν ασύµβατη προς το πλαίσιο που καθιερώνει η οδηγία.

3. Σηµαντικές µεταβολές που ενέκρινε το Συµβούλιο σε σχέση µε την αρχική πρόταση

της Επιτροπής

∆υναµικά συστήµατα αγορών και ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί - Άρθρο 32α / Άρθρο 53α

Με την εισαγωγή λεπτοµερών διατάξεων σχετικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα αγορών το

Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη να έχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι στη διάθεσή τους κανόνες για

τις νέες τεχνικές, ώστε το πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων να είναι ευθυγραµµισµένο προς τις

νέες εξελίξεις.

Κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης - Άρθρο 50α· τα περιβαλλοντικά κριτήρια ως τεχνικές

προδιαγραφές - άρθρο 24 (παράγραφος 5α)

Με την εισαγωγή των διατάξεων αυτών το Συµβούλιο επιθυµεί να συµβάλει στην αποσαφήνιση της

χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνικών προδιαγραφών γενικά και των πιστοποιητικών ειδικότερα,

ώστε να διαθέτουν µεγαλύτερη ευελιξία τα κράτη µέλη και να καλυφθούν οι πρακτικές

αναγκαιότητες.
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Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής - Άρθρο 63α

Κρίθηκε αναγκαίος ο εξορθολογισµός των όρων υπό τους οποίους λαµβάνονται οι αποφάσεις της

κριτικής επιτροπής, ώστε να διαφυλάσσεται η ανωνυµία ως προϋπόθεση του θεµιτού

ανταγωνισµού.

Παράρτηµα X

Το νέο αυτό παράρτηµα περιλαµβάνει τις βασικές απαιτήσεις σχετικά µε τα συστήµατα

ηλεκτρονικής σύναψης συµβάσεων. Η κύρια ιδέα έχει αναγνωρισθεί σε τροπολογία του ΕΚ. Το

Συµβούλιο συµφώνησε ως προς κείµενο στο οποίο διευκρινίζεται περαιτέρω το σηµείο αυτό.

4. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση αποσκοπεί στην καθιέρωση σαφούς νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις,

λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του γεγονότος ότι πρέπει να είναι δυνατή η πρακτική εφαρµογή του

για όλους τους ενδιαφερόµενους, διατηρεί δε την αρχική ιδέα και το στόχο της πρότασης της

Επιτροπής. Ταυτοχρόνως το Συµβούλιο αποφάσισε να ενσωµατώσει σειρά τροπολογιών του ΕΚ,

τουλάχιστον ως προς την ουσία τους, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στα µελήµατα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αποσαφηνίσει περαιτέρω αρκετά σηµαντικά σηµεία.
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Θέµα : - Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων («κλασική» οδηγία)
= Καθορισµός κοινής θέσης

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
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ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 10.03.2003

1. Στις 11 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, µε βάση το άρθρο 47
παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, τις δύο προαναφερόµενες προτάσεις περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων.1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης, έδωσε τη
γνώµη του επί αµφότερων των προτάσεων σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιανουαρίου 2002.2

                                                
1 ΕΕ C 29E, 30. 1. 2001, σ. 11. Ο τίτλος της δεύτερης οδηγίας τροποποιήθηκε κατά τις

διαπραγµατεύσεις προκειµένου να περιλαµβάνονται και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες.
2 ΕΕ C 271E, 7.11.2002, σ. 176 («κλασική» οδηγία). ΕΕ C 271E, 7.11.2002, σ. 293 (οδηγία

«περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»).
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3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της επί αµφότερων των προτάσεων
στις 26 Απριλίου 20011.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της επί αµφότερων των προτάσεων στις
13 ∆εκεµβρίου 2000.2

5. Στις 21 Μαΐου 2002, το Συµβούλιο (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός)
κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για τον καθορισµό κοινής θέσης που αφορά την πρόταση για
την «κλασική» οδηγία (έγγρ. 9270/02).
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) κατέληξε σε πολιτική
συµφωνία για τον καθορισµό κοινής θέσης που αφορά την πρόταση «περί επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας» (έγγρ. 12204/02).

6. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε

− να εγκρίνει τα κείµενα για τον καθορισµό κοινής θέσης αµφότερων των φακέλων (τα
οποία οριστικοποιήθηκαν στην τελική τους µορφή από την Υπηρεσία Γλωσσοµαθών
Νοµικών) ως έχουν στα έγγραφα 11029/02 MAP 30 CODEC 922 («κλασική οδηγία»)
και 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)
αντίστοιχα,

− να εγκρίνει τα σχέδια σκεπτικού του Συµβουλίου, ως έχουν στα έγγραφα 11029/02
MAP 30 CODEC 922 ADD 1 («κλασική» οδηγία) και 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
ADD 1 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας») αντίστοιχα,

− να εισηγηθεί στο Συµβούλιο να καθορίσει την κοινή του θέση ως έχει στο έγγρ.
11029/02 MAP 30 CODEC 922 («κλασική οδηγία») και στο έγγρ. 12634/02 MAP 38
CODEC 1180 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας») στο πλαίσιο των σηµείων
«Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου, και να εγκρίνει το σκεπτικό του
Συµβουλίου ως έχει στο έγγρ. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 («κλασική
οδηγία») και στο έγγρ. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (οδηγία «περί
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»).

________________________

                                                
1 ΕΕ C 193, 10. 7. 2001, σ. 1 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)· ΕΕ C 193,

10.7.2001, σ. 7 («κλασική» οδηγία).
2 ΕΕ C 144, 15. 5.2001, σ. 23.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (10.3)
(OR. en)

∆ιοργανικός Φάκελος:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Θέµα : - Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων («κλασική» οδηγία)
= Καθορισµός κοινής θέσης

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)
= Καθορισµός κοινής θέσης

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 10.03.2003

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

Α. «ΚΛΑΣΙΚΗ» Ο∆ΗΓΙΑ

1. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 13 και το άρθρο 18
παρ. δ)

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων υπόκεινται σε κοινοτικές

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε θα

ερµηνεύσει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε τη συµφωνία αυτή. Κατά συνέπεια, η
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Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος 13 και το άρθρο 18 παρ. δ) δεν µπορούν να

ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες συµβάσεις σχετικά µε

δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα δάνεια που αφορούν

«την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών

µέσων».

Εκτός αυτού, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, ούτως ή άλλως, στις περιπτώσεις όπου δεν

εφαρµόζονται οι οδηγίες, όπως για παράδειγµα κάτω του κατωφλίου, πρέπει να τηρούνται οι

κανόνες και οι αρχές της Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αυτό

συνεπάγεται, ειδικότερα, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση

επαρκούς δηµοσιότητας ώστε οι συµβάσεις να είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.»

2. ∆ήλωση της βελγικής αντιπροσωπίας για την αιτιολογική παράγραφο 22α

«Η βελγική αντιπροσωπία διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι σηµειώθηκε κάποια πρόοδος που

επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να λαµβάνουν υπόψη ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά

θέµατα στο πλαίσιο ή µε την ευκαιρία της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων.

Κρίνει, ωστόσο, σκόπιµο να υπογραµµίσει τα ακόλουθα τρία ζητήµατα :

1. Ο µη σεβασµός των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία

καθιερώνονται από τις Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πρέπει να

εξοµοιώνεται σαφώς µε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα όσον αφορά την πρόσβαση

στις δηµόσιες συµβάσεις.

Εν προκειµένω, το Βέλγιο σηµείωσε την ερµηνεία που έδωσε η Νοµική Υπηρεσία του

Συµβουλίου σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 22α, η οποία αποτελεί τη βάση του

άρθρου 46 σχετικά µε τις πιθανότητες αποκλεισµού ενός οικονοµικού φορέα από

συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (έγγρ. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. Το ίδιο ηθικό ζήτηµα πρέπει να τίθεται και στο στάδιο εκτέλεσης των συµβάσεων,

τόσο ως προς την κατασκευή, προκειµένου για προµήθειες, όσο και την παραγωγή και

τις µεθόδους µεταφοράς, προκειµένου για προϊόντα, ιδίως δε εκείνα που προέρχονται

από τρίτες χώρες.
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3. Το Βέλγιο θα επιθυµούσε, τέλος, τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου που να

συµβάλλει στη διασφάλιση του σεβασµού των οικονοµικών και κοινωνικών

δικαιωµάτων από επιχειρήσεις που είναι υποψήφιοι, προσφέροντες ή ανάδοχοι

δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές των κρατών

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

3. ∆ήλωση της γαλλικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 1 παρ. 3 α) και το άρθρο 18α

«Η Γαλλία φρονεί ότι ο ορισµός των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών και παραχώρησης

δηµοσίων έργων που περιλαµβάνεται στο σχέδιο οδηγίας περί της σύναψης δηµόσιων

συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων είναι ατελής, δεδοµένου ότι αναφέρεται

αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης που παραχωρείται στον ανάδοχο και όχι στον

κίνδυνο της εκµετάλλευσης.

Η Γαλλία επίσης εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι για την παραχώρηση

υπηρεσιών δεν προβλέφθηκε, στο πλαίσιο της δέσµης νοµοθετικών µέτρων για τις δηµόσιες

συµβάσεις, µια κοινοτική πλαισίωση κατά το πρότυπο των διατάξεων όσον αφορά την

παραχώρηση έργων.

Πράγµατι, το γεγονός ότι ουδείς ειδικός κανόνας προβλέπεται εν προκειµένω, υπονοµεύει την

εγκαθίδρυση πραγµατικής νοµικής ασφάλειας και αληθινής διαφάνειας στον τοµέα αυτόν. Οι

δύο αυτές απαιτήσεις συνηγορούν υπέρ της θέσπισης σαφών και ενιαίων κανόνων, τους

οποίους µόνον ένα νοµοθετικό κείµενο µπορεί να επιβάλει.»

4. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την παραχώρηση υπηρεσιών και τις συµπράξεις
δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα (άρθρο 1 παρ. 3 α) και άρθρο 18)

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήµατα που αφορούν την παραχώρηση υπηρεσιών και τις

συµπράξεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω, προκειµένου να

αξιολογηθεί η ανάγκη ειδικού νοµοθετικού µέσου που θα επιτρέπει στους οικονοµικούς

φορείς καλύτερη πρόσβαση σε παραχωρήσεις και στις διάφορες µορφές συµπράξεων

δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο ότι οι εν λόγω φορείς µπορούν

να εκµεταλλευθούν πλήρως τα δικαιώµατά τους που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη.»
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5. ∆ήλωση της Αυστρίας σχετικά µε το άρθρο 46, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

«Η Αυστρία κρίνει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, είναι τα

κράτη µέλη που καθορίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και υπό την επιφύλαξη του

κοινοτικού δικαίου, τους όρους εφαρµογής της παραγράφου 1. Σε αυτούς µπορούν να

συµπεριλαµβάνονται οι όροι υπό τους οποίους ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να αποδείξει

ότι έδωσε τέλος στους γενεσιουργούς λόγους µιας καταδικαστικής απόφασης. Εάν ο

οικονοµικός φορέας αποδείξει όντως ότι έδωσε τέλος στους λόγους που προκάλεσαν την

καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 46 παράγραφος 1, η αναθέτουσα αρχή

δεν είναι υποχρεωµένη να αποκλείσει τον εν λόγω υποψήφιο ή προσφέροντα.»

6. ∆ήλωση της πορτογαλικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 46 παράγραφος 1

«Η Πορτογαλία παρατηρεί ότι η διατύπωση του άρθρου 46 δεν εγγυάται δεόντως την

οµοιογενή εφαρµογή του συστήµατος επιλογής ή αποκλεισµού υποψηφίων ή προσφερόντων,

δεδοµένου ότι αφήνει περιθώρια για άνιση µεταχείρισή τους εντός ενός κράτους µέλους,

καθώς και για διαφορετικό καθεστώς σε κάθε κράτος µέλος, πράγµα το οποίο µπορεί να

οδηγήσει σε κατάσταση νοµικής αβεβαιότητας που παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία της

αγοράς.

Η Πορτογαλία δηλώνει ότι οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται προς τις αρµόδιες αρχές της

χώρας της σύµφωνα µε το άρθρο 46 θα γίνονται δεκτές εντός των ορίων της εθνικής της

νοµοθεσίας, και ιδίως όταν ο ενδιαφερόµενος ή άλλοι οργανισµοί υποβάλουν αιτήσεις

απ� ευθείας, υπό τους όρους και για τους σκοπούς που προβλέπει η εν λόγω εθνική

νοµοθεσία».

7. ∆ήλωση της αυστριακής αντιπροσωπίας όσον αφορά το άρθρο 63α:

«Η Αυστρία θεωρεί δεδοµένο ότι ο τυχόν διάλογος µεταξύ κριτικής επιτροπής και

υποψηφίων, περί του οποίου οι παράγραφοι 4 και 5, σέβεται την αρχή της ανωνυµίας δυνάµει

της παραγράφου 4α. Η κριτική επιτροπή οφείλει ως εκ τούτου να λάβει απόφαση επί τη βάσει

µελετών που έχουν υποβληθεί ανωνύµως, δίχως να γνωρίζει την ταυτότητα των υποψηφίων».
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8. ∆ήλωση της ελληνικής αντιπροσωπίας για το άρθρο 63α

«Η ελληνική αντιπροσωπία δηλώνει ότι η εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 63α

(Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής) δεν πρέπει να είναι αντίθετη προς την γενική αρχή της

ανωνυµίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4α, δηλαδή ότι η ανωνυµία πρέπει να τηρείται,

σε κάθε περίπτωση - συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών - µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη

λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.»

9. ∆ήλωση της γαλλικής αντιπροσωπίας για το άρθρο 63α:

«Η Γαλλία εκτιµά ότι οι συµβάσεις αναδοχής έργου αποτελούν έναν σηµαντικό και δυναµικό

πόλο οικονοµικής δραστηριότητας, κυρίως όµως ότι διαδραµατίζουν έναν καίριας σηµασίας

κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο. Εν προκειµένω, η επιλογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων

αποτελεί µια αποφασιστική στιγµή. Προέχει συνεπώς να υπάρχει ένα σύστηµα που να

χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια και να αποφεύγει τις

διακρίσεις, και τούτο για το σύνολο του εδάφους της Ένωσης. Η Γαλλία εκτιµά ότι ο

διαγωνισµός µελετών ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές τις απαιτήσεις. Εκφράζει τη λύπη

της διότι σήµερα στην Ευρώπη ο διαγωνισµός µελετών αποτελεί µάλλον την εξαίρεση παρά

τον κανόνα, και λυπάται διότι κατά την επίτευξη της συµφωνίας για τη νοµοθετική δέσµη δεν

κατέστη δυνατό να σηµειωθεί πρόοδος σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή.»

10. ∆ήλωση της δανικής αντιπροσωπίας

«Κατά τη µελλοντική δανική Προεδρία, η ∆ανία θα αναλάβει την πρωτοβουλία να διεξαγάγει

συζήτηση στο πλαίσιο του Συµβουλίου (Ανάπτυξη) σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει

να αντιµετωπισθεί η αποδέσµευση της αναπτυξιακής βοήθειας, όσον αφορά επίσης τις

συµβάσεις χωρών που λαµβάνουν παρόµοια βοήθεια.»

______________________
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Β. Ο∆ΗΓΙΑ «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

1. ∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε το άρθρο 5

«Το Συµβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη για συνοχή µεταξύ των Οδηγιών περί δηµοσίων

συµβάσεων και της πρότασης της Επιτροπής για «κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου σχετικά µε δράσεις των κρατών µελών για τους όρους παροχής

δηµόσιας υπηρεσίας και την ανάθεση συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα των

σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών συγκοινωνιών». Θα καταβληθεί κάθε

δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί η συνοχή αυτή.»

2. ∆ήλωση της αυστριακής αντιπροσωπίας όσον αφορά το άρθρο 63α

«Η Αυστρία θεωρεί δεδοµένο ότι ο τυχόν διάλογος µεταξύ κριτικής επιτροπής και

υποψηφίων, περί του οποίου οι παράγραφοι 4 και 5, σέβεται την αρχή της ανωνυµίας δυνάµει

της παραγράφου 4α. Η κριτική επιτροπή οφείλει ως εκ τούτου να λάβει απόφαση επί τη βάσει

µελετών που έχουν υποβληθεί ανωνύµως, δίχως να γνωρίζει την ταυτότητα των υποψηφίων».

3. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 26 και το άρθρο 24,

σηµείο γ)

«Η Επιτροπή κρίνει ότι οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις υπόκεινται σε κοινοτικές

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε

ερµηνεύει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε την εν λόγω συµφωνία.  Κατά

συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος 26 και το άρθρο 24, σηµείο γ),

δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες

συµβάσεις σχετικά µε δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα

δάνεια που αφορούν «την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων

χρηµατοπιστωτικών µέσων.»
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4. ∆ήλωση της γερµανικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 2 παράγραφος 3

«Η Γερµανία λυπάται για το γεγονός ότι τροποποιήθηκε ο ορισµός των «ειδικών και

αποκλειστικών δικαιωµάτων» απλώς και µόνον για λόγους νοµικής διατύπωσης και µε

παραγνώριση των παραγόντων πολιτικής του ανταγωνισµού. Η Γερµανία θεωρεί εξάλλου ότι

υπάρχει κίνδυνος αυτή η αλλαγή του ορισµού να οδηγήσει σε περιορισµό της έκτασης του

πεδίου εφαρµογής της οδηγίας και σε µη ισόρροπη µεταχείριση των υπό κρατικό και µη

κρατικό έλεγχο επιχειρήσεων.»

___________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (17.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός Φάκελος:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Θέµα : - Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων («κλασική» οδηγία)
= Καθορισµός κοινής θέσης

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)
= Καθορισµός κοινής θέσης

Σελίδα 1, σηµείο Α. 1., τίτλος :

Η φράση «αιτιολογική παράγραφο 13 και το άρθρο 18 παρ. δ)»

αντικαθίσταται από τη φράση : «αιτιολογική παράγραφο 26 και το άρθρο 16 παρ. δ)»

Σελίδα 2, σηµείο Α.1., πρώτος στίχος :

Η φράση «ότι η αιτιολογική παράγραφος 13 και το άρθρο 18 παρ. δ)»

αντικαθίσταται από τη φράση : «ότι η αιτιολογική παράγραφος 26 και το άρθρο 16 παρ. δ)»
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Σελίδα 3, σηµείο Α.4., τίτλος :

Η φράση «άρθρο 1, παρ. 3 α) και άρθρο 18»

αντικαθίσταται από τη φράση : «άρθρο 1 παρ. 4 και άρθρο 17»

Σελίδα 6

Το σηµείο Β.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

3. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 26 και το άρθρο 24, σηµείο

γ) :

«Η Επιτροπή κρίνει ότι οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις υπόκεινται σε κοινοτικές

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε

ερµηνεύει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε την εν λόγω συµφωνία. Κατά

συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος 26 και το άρθρο 24, σηµείο γ),

δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες

συµβάσεις σχετικά µε δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα

δάνεια που αφορούν «την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων

χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Εκτός αυτού, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρµόζονται οι

οδηγίες, όπως για παράδειγµα κάτω του κατωφλίου, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι

αρχές της Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αυτό συνεπάγεται,

ειδικότερα, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση επαρκούς

δηµοσιότητας ώστε οι συµβάσεις να είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.»

___________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.3.2003
SEC(2003) 366 τελικό

2000/0115 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών   
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2000/0115 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
COM(2000) 275 τελικό – 2000/0115 (COD): 12 Ιουλίου 2000

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή

26 Απριλίου 2001

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 13 ∆εκεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση:

17 Ιανουαρίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 6 Μαΐου 2002

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 20 Μαρτίου 2003

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην ανασύνταξη της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των
δηµόσιων συµβάσεων, µε στόχο τη δηµιουργία µιας πραγµατικής ευρωπαϊκής εσωτερικής
αγοράς στον τοµέα των αγορών του δηµοσίου. Στόχος της νοµοθεσίας αυτής δεν είναι να
αντικαταστήσει την εθνική νοµοθεσία, αλλά να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών της ίσης
µεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων και της διαφάνειας κατά τη σύναψη των δηµόσιων
συµβάσεων στο σύνολο των κρατών µελών.

Η πρόταση αυτή, που αποτελεί συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε µε την Πράσινη Βίβλο
για τις δηµόσιες συµβάσεις, επιδιώκει τον τριπλό στόχο του εκσυγχρονισµού, της
απλούστευσης και της µεγαλύτερης ευελιξίας του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου στον τοµέα
αυτό:

– εκσυγχρονισµός, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές
του οικονοµικού περιβάλλοντος,
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– απλούστευση, προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των σηµερινών κειµένων
από τους χρήστες, έτσι ώστε οι συµβάσεις να συνάπτονται σε πλήρη συµµόρφωση
µε τα πρότυπα και τις αρχές που διέπουν τον τοµέα και οι εµπλεκόµενες εταιρείες να
είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώµατά τους,

– και ευελιξία των διαδικασιών, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
αγοραστών του δηµοσίου και των οικονοµικών φορέων.

Επιπλέον, η ανασύνταξη των τριών ισχυουσών νοµοθετικών πράξεων θα θέσει στη διάθεση
των οικονοµικών φορέων, των αναθετουσών αρχών και του ευρωπαίου πολίτη ένα σαφές και
διαφανές ενιαίο κείµενο.

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενική παρατήρηση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί κατ’ ουσίαν την αρχική πρόταση της Επιτροπής,
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την τροποποιηµένη πρόταση. Εξάλλου, η εν λόγω κοινή θέση
ενισχύει ορισµένα µέσα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων τους οποίους επιδιώκουν
οι προτάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να υποστηρίξει την οµόφωνη
συµφωνία του Συµβουλίου λόγω των διατάξεων που προστέθηκαν σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

Η πολιτική συµφωνία στην οποία κατέληξε οµόφωνα το Συµβούλιο στις 21 Μαΐου 2002
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση που υιοθετήθηκε στις 20 Μαρτίου 2003.

Οι τροποποιήσεις που γίνονται µε την κοινή θέση αφορούν κυρίως:

– την καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας για τη σύναψη
των συµβάσεων, πράγµα που αντιστοιχεί στο στόχο του εκσυγχρονισµού τον οποίο
επιδιώκουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Σχετικά µε το θέµα αυτό, πρέπει,
ειδικότερα, να σηµειωθεί η θέσπιση, για τις αγορές τρέχουσας χρήσης, των
δυναµικών συστηµάτων αγορών, σκοπός των οποίων είναι, συγχρόνως, να θέσουν
στη διάθεση των αναθετουσών αρχών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά συστήµατα που
επιτρέπουν την απλούστευση και την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών αγορών και
να εγγυηθούν σε κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα την δυνατότητα να
συµµετάσχει στις διαδικασίες, προσφεύγοντας, ενδεχοµένως, στον ηλεκτρονικό τους
κατάλογο. Εξάλλου, όσον αφορά τη γενική πλαισίωση των αγορών µε ηλεκτρονικά
µέσα, η κοινή θέση ρυθµίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς και ενισχύει τις υποχρεώσεις περί απορρήτου στo διατακτικό, το
οποίο παραπέµπει στο παράρτηµα Χ· σχετικά µε το θέµα αυτό, η κοινή θέση
ενσωµατώνει κατ’ ουσίανν την τροπολογία 117 του Κοινοβουλίου·

– όσον αφορά τη συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητηµάτων, το
Συµβούλιο ενστερνίστηκε τις τροποποιηµένες, βάσει των τροπολογιών του
Κοινοβουλίου, προτάσεις της Επιτροπής και, επιπροσθέτως, αποσαφήνισε σε µια
αιτιολογική σκέψη (αριθ. 44) τον τρόπο µε τον οποίο δύνανται να λαµβάνονται
υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα κατά την αξιολόγηση των
προσφορών στη φάση της ανάθεσης των συµβάσεων·
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– αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρµογής των περιπτώσεων αποκλεισµού µε βάση την
προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, διευκρινίζοντας ότι αρµόδια για
τον καθορισµό των όρων αποκλεισµού είναι τα κράτη µέλη. Όσον αφορά τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό, η εφαρµογή του βελτιώνεται µέσω συνεργασίας µεταξύ
των κρατών µελών. Λαµβάνονται επίσης υπόψη καταστάσεις στις οποίες δεν θα
είναι δυνατή η ικανοποίηση επιτακτικών απαιτήσεων γενικού συµφέροντος αν
διατηρηθεί η υποχρέωση αποκλεισµού·

– λαµβανοµένης υπόψη της εν εξελίξει διαδικασίας ανοίγµατος των ταχυδροµικών
υπηρεσιών στον ανταγωνισµό σε κοινοτικό επίπεδο, θεσπίστηκε ένας µηχανισµός
που προβλέπει τη µεταφορά των συµβάσεων που συνάπτονται από τους
ταχυδροµικούς οργανισµούς για την άσκηση ορισµένων δραστηριοτήτων τους από
το πεδίο εφαρµογής της "κλασικής" οδηγίας στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
"ειδικοί τοµείς".

Από την άλλη πλευρά, η κοινή θέση εισάγει τροποποιήσεις σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, τις περιπτώσεις προσφυγής σε διαδικασία µε
διαπραγµάτευση και τη στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης.

Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποίηση που
εισήχθη οµόφωνα από το Συµβούλιο, και η οποία ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία 37 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα µπορούσε να αποτελέσει πηγή σύγχυσης ως προς την
υπαγωγή των υπηρεσιών αυτών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας της σχετικής µε τις
συµβάσεις υπηρεσιών που καλύπτονται σήµερα από την οδηγία 92/50/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή επανέλαβε, σε δήλωσή της στα πρακτικά του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2002,
που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, τη θέση την οποία είχε ήδη την ευκαιρία να
διατυπώσει στην τροποποιηµένη της πρόταση, όταν απέρριψε την τροπολογία 37 του
Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή δέχθηκε να γίνει ελαφρώς πιο ευέλικτη η προσφυγή στις διαδικασίες µε
διαπραγµάτευση, διότι οι σχετικές περιπτώσεις αφορούν καταστάσεις πραγµατικά
εξαιρετικές (άρθρο 30) ή ιδιαίτερα περιορισµένες και ρυθµισµένες (άρθρο 31).

Η υποχρέωση αναφοράς του τρόπου στάθµισης των κριτηρίων ανάθεσης επιβεβαιώνεται·
ωστόσο, η Επιτροπή συµφώνησε µε την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις στις
οποίες η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει τον
τρόπο στάθµισης - ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερα περίπλοκων συµβάσεων - και δέχθηκε να
επιτρέψει στην αναθέτουσα αρχή, στις περιπτώσεις αυτές, να περιοριστεί στην αναφορά της
φθίνουσας σειράς σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωµατώνονται στην κοινή
θέση

3.2.1. Τροπολογίες που ενσωµατώνονται στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή
θέση

Αιτιολογική σκέψη (4) - Τροπολογία 1: η τροπολογία έγινε δεκτή όσον αφορά την
υποχρέωση των κρατών µελών να µεριµνούν ώστε η συµµετοχή οργανισµών
δηµοσίου δικαίου σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης να µην προκαλεί
στρέβλωση του ανταγωνισµού. Η δεύτερη φράση που προτείνεται µε την
τροπολογία - δυνατότητα των κρατών µελών να καθορίζουν τις µεθόδους που θα
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της σχέσης τιµής/πραγµατικού κόστους των
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προσφορών - διαγράφηκε, διότι, καθώς αφορά µία µόνο δυνατότητα µεταξύ όλων
εκείνων στις οποίες µπορούν να προσφύγουν τα κράτη µέλη για να αποτρέψουν
τέτοιες στρεβλώσεις, κρίθηκε περιττή.

Αιτιολογική σκέψη (5) - Τροπολογία 2: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης,
που αφορά τη συνεκτίµηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης, ενσωµατώθηκε αυτούσιο.

Αιτιολογική σκέψη (6) - Τροπολογία 141: η τροπολογία, που αφορά τις εξαιρέσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 30 της Συνθήκης, ενσωµατώθηκε ελαφρώς
τροποποιηµένη, ώστε να συµφωνεί επακριβώς µε τη διατύπωση του άρθρου αυτού
όσον αφορά την προφύλαξη των φυτών. Εξάλλου, η φράση "δεν εισάγουν διακρίσεις
και δεν αντίκεινται στο στόχο του ανοίγµατος των αγορών στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων" αντικαταστάθηκε από την φράση "είναι σύµφωνα προς τη Συνθήκη": η
ρύθµιση αυτή δικαιολογείται από την υπεροχή της Συνθήκης, όπως ερµηνεύεται από
το ∆ικαστήριο, επί του παραγώγου δικαίου, πράγµα που σηµαίνει ότι ο στόχος του
ανοίγµατος των αγορών, τον οποίο επιδιώκει η οδηγία, δεν είναι δυνατόν να
τροποποιήσει τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στα κράτη µέλη από τη Συνθήκη.

Αιτιολογική σκέψη (9) - Τροπολογίες 142, 7 και 171-145: το κείµενο της
τροποποιηµένης πρότασης, που αφορά την ανάθεση συµβάσεων υπηρεσιών και
έργων, ενσωµατώθηκε µε µία και µόνη τροποποίηση, η οποία έγινε για καθαρά
γλωσσικούς λόγους: αντικατάσταση της φράσης "συνολική ανάθεση" µε τη φράση
"κοινή ανάθεση".

Αιτιολογική σκέψη (14), άρθρο 1, παράγραφος 10, και άρθρο 11 - Τροπολογίες 5 και
168, 126-172, 21 και 175: τα κείµενα της τροποποιηµένης πρότασης, που αφορούν
τους κεντρικούς οργανισµούς αγορών, ενσωµατώθηκαν αυτούσια.

Αιτιολογική σκέψη (27), άρθρο 23 και Παράρτηµα VI - Τροπολογίες 45, 46, 47-123
και 109: οι διατάξεις της τροποποιηµένης πρότασης (αιτιολογική σκέψη 25, άρθρο
24 και Παράρτηµα VI) οι σχετικές µε τις τεχνικές προδιαγραφές ενσωµατώθηκαν
αυτούσιες, µε εξαίρεση τρεις φραστικές τροποποιήσεις στο Παράρτηµα VI [σηµείο
1. α) και β): " διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής» αντί «διαδικασίες και µεθόδους
παραγωγής» (σηµείωση του µεταφραστή: η τροποποίηση αυτή είναι άνευ
αντικειµένου για την ελληνική γλώσσα). Σηµείο 1. α): «η αξιολόγηση της
συµµόρφωσης» αντί «τα επίπεδα αξιολόγησης της συµµόρφωσης»].

Αιτιολογική σκέψη (29), άρθρο 1, παράγραφος 11, τρίτο εδάφιο , και άρθρο 29 -
Τροπολογίες 9, 137 και 138: τα κείµενα της τροποποιηµένης πρότασης τα σχετικά µε
τον ανταγωνιστικό διάλογο ενσωµατώθηκαν αυτούσια µε εξαίρεση το άρθρο 29,
παράγραφος 8, όπου η υποχρέωση πρόβλεψης της απονοµής βραβείων και της
καταβολής ποσών στους συµµετέχοντες στον διάλογο µετατράπηκε σε προαιρετική
δυνατότητα. Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την ευρύτερη συµµετοχή ανταγωνιστών
στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου: σε περίπτωση υποχρεωτικής απονοµής
βραβείων ή καταβολής ποσών, οι αναθέτουσες αρχές, για να µειώσουν τις δαπάνες,
θα προσπαθούσαν αναπόφευκτα να µειώσουν στο ελάχιστο δυνατόν τον αριθµό των
συµµετεχόντων, αποκλείοντας - βάσει υποκειµενικών και µόνο κριτηρίων - φορείς οι
οποίοι, µε την τεχνογνωσία και τις καινοτοµικές ιδέες τους, θα µπορούσαν να
κερδίσουν τη σύµβαση αν γίνονταν δεκτοί στο διάλογο.
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Αιτιολογική σκέψη (31) και άρθρο 26 - Τροπολογίες 10 και 127: τα κείµενα της
τροποποιηµένης πρότασης, τα σχετικά µε τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης
(αιτιολογική σκέψη 29 και άρθρο 26α) και, ειδικότερα, τη χρήση τους για
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, ενσωµατώθηκαν αυτούσια µε µια πολύ
µικρή τροποποίηση καθαρά φραστικού χαρακτήρα στην αιτιολογική σκέψη.

Αιτιολογική σκέψη (32) - Τροπολογίες 11, 51, 86, 87 και 89: το κείµενο της
τροποποιηµένης πρότασης το σχετικό µε την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων
στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας ενσωµατώθηκε µε µία αναδιατύπωση, η
οποία αποσαφηνίζει τη δυνατότητα αποκλεισµού από τις συµβάσεις - σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 45, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) - των φορέων που
έχουν κριθεί ένοχοι παραβίασης των κανόνων αυτών.

Αιτιολογική σκέψη (41) - Τροπολογία 170: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης
το σχετικό µε τον αποκλεισµό των φορέων που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά
παραπτώµατα ενσωµατώθηκε µε µικρές αναδιατυπώσεις. Οι αναδιατυπώσεις αυτές
αποσκοπούν στα εξής: να αποσαφηνιστεί ότι ο τελεσίδικος χαρακτήρας των
αποφάσεων πρέπει να αντιστοιχεί στην ισχύ του δεδικασµένου· να προσαρµοστεί το
κείµενο στις διαφορετικές νοµικές καταστάσεις που ισχύουν ανάλογα µε τα εθνικά
δίκαια που διέπουν τις παράνοµες δραστηριότητες («απόφαση» αντί για «κύρωση»)·
να ευθυγραµµιστεί ο αποκλεισµός για «απόφαση» µε τον αποκλεισµό για «δικαστική
απόφαση» («απόφαση έχουσα ισοδύναµα αποτελέσµατα»), δηλαδή να απαιτηθεί ότι
οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να αποκλείουν οικονοµικούς φορείς παρά µόνο
βάσει τελεσίδικης απόφασης.

Αιτιολογική σκέψη (42) - Τροπολογίες 30, 93, και 95: η αιτιολογική σκέψη (40) της
τροποποιηµένης πρότασης σχετικά µε τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ενσωµατώνεται αυτούσια.

Αιτιολογική σκέψη (45) - Τροπολογία 125: η τροπολογία (προσθήκη των
«µηχανικών» στον κατάλογο των επαγγελµάτων η αµοιβή των οποίων - που
ρυθµίζεται σε εθνικό επίπεδο - δεν πρέπει να επηρεάζεται από τα κριτήρια
ανάθεσης) ενσωµατώθηκε αυτούσια.

Άρθρο 1, παράγραφος 5 - Τροπολογία 24: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης,
που αφορά τον ορισµό της «συµφωνίας-πλαισίου», ενσωµατώνεται αυτούσιο.

Άρθρο 1, παράγραφος 7, και άρθρο 54 - Τροπολογίες 23, 54 και 65: ο ορισµός του
«ηλεκτρονικού πλειστηριασµού», που περιέχεται στην τροποποιηµένη πρόταση,
αναδιατυπώνεται - «επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατη
επεξεργασία» αντί «και επιτρέπει την αυτόµατη αξιολόγησή τους» - διότι η λέξη
«αξιολόγηση» προϋποθέτει µια δραστηριότητα εκτίµησης που βαρύνει την
αναθέτουσα αρχή, ενώ ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν επιτρέπει παρά µια απλή
αναταξινόµηση.

Το άρθρο 54 επαναλαµβάνει το κείµενο του άρθρου 53α της τροποποιηµένης
πρότασης µε τις προσαρµογές που είναι απαραίτητες για να ληφθεί υπόψη η
εισαγωγή των νέων δυναµικών συστηµάτων αγορών και µε µικροδιορθώσεις που
αφορούν τη συνεκτίµηση αξιών διαφορετικών από την τιµή.
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Άρθρο 6 - Τροπολογία 31: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης σχετικά την
εχεµύθεια ενσωµατώνεται, αλλά προσαρµόζεται κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει τη
δηµοσιοποίηση, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο, των µη εµπιστευτικών
πτυχών των προσφορών. Πρόκειται, κυρίως, για την περίπτωση ορισµένων
πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις για τις συναφθείσες
συµβάσεις.

Άρθρο 9 και Παράρτηµα VII, προκηρύξεις συµβάσεων, σηµείο 6. α), 1η παύλα, β), 1η
παύλα, και γ) 1η παύλα - Τροπολογίες 34 και 35: το άρθρο 9 ενσωµατώνει το κείµενο
του άρθρου 10 της τροποποιηµένης πρότασης, σχετικά µε τις µεθόδους υπολογισµού
της αξίας των συµβάσεων, προσαρµόζοντας τον τίτλο του στην προσθήκη των
δυναµικών συστηµάτων αγορών. Εξάλλου, διευρύνει το συνυπολογισµό των
ανανεώσεων: οι «σιωπηρές ανανεώσεις» αντικαθίστανται από τις «ανανεώσεις»,
ώστε στον υπολογισµό της αξίας της σύµβασης να λαµβάνεται υπόψη κάθε µορφή
ανανέωσης. Το Παράρτηµα VII ενισχύει τους ανταγωνιστικούς όρους σύναψης των
συµβάσεων, καθιστώντας υποχρεωτική την ένδειξη αυτών των ανανεώσεων στην
προκήρυξη του σχετικού διαγωνισµού.

Άρθρο 16, στοιχείο β) - Τροπολογία 121: απλουστεύει το κείµενο της
τροποποιηµένης πρότασης, αποσαφηνίζοντας µε ακρίβεια το πεδίο εφαρµογής του
αποκλεισµού των συµβάσεων που συνάπτονται από ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισµούς.

Άρθρο 18 - Τροπολογία 38: ενσωµατώνει αυτούσιο το άρθρο 19 της τροποποιηµένης
πρότασης, το οποίο αφορά τις συµβάσεις που ανατίθενται σε αναθέτουσες αρχές
βάσει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώµατος.

Άρθρο 19 - Τροπολογία 36: ενσωµατώνει αυτούσιο το κείµενο του άρθρου 19β της
τροποποιηµένης πρότασης σχετικά µε την κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση
ορισµένων συµβάσεων σε εργαστήρια για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 27 - Τροπολογία 50: το κείµενο του άρθρου 27, που αφορά τις υποχρεώσεις
σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί
προστασίας και συνθηκών εργασίας, όπως προκύπτει από την ενσωµάτωση της
τροπολογίας 50 στην τροποποιηµένη πρόταση, τροποποιήθηκε. Όσον αφορά την
υποχρέωση που επιβάλλεται άµεσα στις αναθέτουσες αρχές να αναφέρουν στη
συγγραφή υποχρεώσεων την πηγή από την οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που ισχύουν στους τοµείς αυτούς, το
Συµβούλιο προτίµησε µια διατύπωση παρόµοια µε εκείνη της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής, η οποία αντανακλά τo διατακτικό των οδηγιών που ισχύουν σήµερα. Ως
εκ τούτου, η κοινή θέση προβλέπει ότι η υποχρέωση αυτή δεν µπορεί να επιβληθεί
παρά µόνο από τα κράτη µέλη. Ωστόσο, ελλείψει τέτοιας υποχρέωσης σε εθνικό
επίπεδο, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν τις πληροφορίες
αυτές. Εξάλλου, το κείµενο αναδιατυπώνεται, ούτως ώστε το κείµενο του άρθρου να
ευθυγραµµιστεί µε τον τίτλο του («…τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις
υποχρεώσεις για τη φορολογία, …» αντί «τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη
φορολογία,…») και να διευκρινιστεί ότι αυτές οι νοµοθετικές διατάξεις δεν
εφαρµόζονται στις παροχές που εκτελούνται σε κράτος µέλος διαφορετικό από το
κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής.
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Άρθρο 30 - Τροπολογία 57: διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού. Το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο γ) της
τροποποιηµένης πρότασης ενσωµατώνεται αυτούσιο.

Εξάλλου, το σηµείο 1) β), της αρχικής πρότασης διαγράφηκε λόγω της µετατροπής
του ανταγωνιστικού διαλόγου σε κανονική διαδικασία. Η παράγραφος 1, στοιχείο β)
επεκτείνει και στις προµήθειες τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης που προβλέπεται
στο σηµείο 2) της αρχικής πρότασης.

Οι νέες παράγραφοι 2 και 3 θεσπίζουν διατάξεις που αποσκοπούν στην πλαισίωση
των διαπραγµατεύσεων, στην ενίσχυση της διαφάνειάς τους και στη διασφάλιση της
καλύτερης εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων:

– Η παράγραφος 2 διευκρινίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται βάσει
προσφορών, ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή τους στις απαιτήσεις που
επισηµαίνονται εκ των προτέρων από την αναθέτουσα αρχή και να µπορεί η
αναθέτουσα αρχή να αναζητήσει την πλέον συµφέρουσα προσφορά·

– η νέα παράγραφος 3 προβλέπει ρητά την υποχρέωση διασφάλισης της ίσης
µεταχείρισης όλων των προσφερόντων και την απαγόρευση παροχής
πληροφοριών που ενδέχεται να ευνοήσουν ορισµένους προσφέροντες σε σχέση
µε άλλους.

Η νέα παράγραφος 4 προβλέπει ρητά τη δυνατότητα διεξαγωγής των διαδικασιών
αυτών σε διαδοχικές φάσεις (βλέπε την παρατήρηση τη σχετική µε την αιτιολογική
σκέψη 39).

Άρθρο 41 - Τροπολογία 46: ενσωµατώνει το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης
το σχετικό µε την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων,
συµπληρώνοντάς το ώστε να ληφθούν υπόψη τα δυναµικά συστήµατα αγορών.

Άρθρο 42 - Τροπολογία 74: ενσωµατώνει αυτούσιο το κείµενο της τροποποιηµένης
πρότασης σχετικά µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες. Το κείµενο
αυτό συµπληρώνεται µε το νέο Παράρτηµα X, το οποίο διευκρινίζει τις απαιτήσεις
τις σχετικές µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των
αιτήσεων συµµετοχής ή των σχεδίων και µελετών στους διαγωνισµούς µελετών.

Άρθρο 44 - Τροπολογίες 77-132: ενσωµατώνει το άρθρο 43α της τροποποιηµένης
πρότασης, το σχετικό µε τον έλεγχο της επάρκειας των οικονοµικών φορέων και την
ανάθεση των συµβάσεων, αναδιατυπώνοντας την παράγραφο 2 προκειµένου να
αποσαφηνιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι υποχρεωµένες να απαιτούν ειδικά
επίπεδα ικανοτήτων. Αν απαιτούν τέτοια επίπεδα, είναι υποχρεωµένες να τα
αναφέρουν.

Άρθρο 45 - Τροπολογίες 80, 85 και 88: Η παράγραφος 1, που αφορά τους
υποχρεωτικούς αποκλεισµούς για εγκληµατικές δραστηριότητες, ενσωµατώνει
αυτούσια την τροπολογία 80. Η τροπολογία 85 [παράγραφος 2, στοιχείο γ)]
ενσωµατώνεται µε τροποποιήσεις καθαρά φραστικού χαρακτήρα. Ενσωµατώνεται
επίσης η διαγραφή την οποία προβλέπει η τροπολογία 88 [παράγραφος 2,
στοιχείο η)].
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Η παράγραφος 1 της αρχικής πρότασης συµπληρώνεται:

– από το εδάφιο 2, σκοπός του οποίου είναι να αποσαφηνίσει ότι εναπόκειται
στα κράτη µέλη να καθορίσουν τους όρους εφαρµογής του υποχρεωτικού
αποκλεισµού, ιδίως όταν ο αποκλεισµός αυτός άπτεται του ποινικού δικαίου,
όρους η εναρµόνιση των οποίων δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας
οδηγίας,

– από το εδάφιο 3, το οποίο προβλέπει ρητά ότι εφαρµόζεται η νοµολογία περί
επιτακτικών λόγων γενικού συµφέροντος,

– και από το εδάφιο 4, το οποίο αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να λαµβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται
για την εφαρµογή των υποχρεωτικών αποκλεισµών, προβλέποντας, ειδικότερα,
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 3 είναι εκείνες στις οποίες οι
προβλεπόµενες από τη συνθήκη εξαιρέσεις θα µπορούσαν να υφίστανται εξαιτίας
της υπεροχής της (βλ. σχόλια στην αιτιολογική σκέψη 6 ανωτέρω), παραδείγµατος
χάριν σε περίπτωση προβληµάτων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, - πολύ σοβαρές
ασθένειες για τις οποίες τα µοναδικά διαθέσιµα φάρµακα προέρχονται από
οικονοµικό παράγοντα ο οποίος αναφέρεται σε κάποια από τις περιπτώσεις
αποκλεισµού που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Όπως κάθε εξαίρεση, η
παρούσα εξαίρεση θα πρέπει να αιτιολογείται και να είναι ανάλογη προς τον
επιδιωκόµενο σκοπό.

Εξάλλου, η παράγραφος 2, η οποία αφορά τους προαιρετικούς αποκλεισµούς,
συµπληρώθηκε ιδίως µε την προσθήκη του δευτέρου εδαφίου, που προβαίνει στην
ίδια αποσαφήνιση µε εκείνη που γίνεται στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο.

Άρθρα 47 και 48 - Τροπολογίες 30, 93 και 95: το άρθρο 48 της τροποποιηµένης
πρότασης, το οποίο αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
ενσωµατώθηκε αυτούσιο· το άρθρο 49, που αφορά τις τεχνικές ικανότητες,
ενσωµατώθηκε επίσης, αλλά επεκτείνοντας και στις συµβάσεις προµηθειών που
περιλαµβάνουν και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης τη δυνατότητα, που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 για τις συµβάσεις έργων και τις συµβάσεις
υπηρεσιών, να λαµβάνεται υπόψη η τεχνογνωσία, η αποτελεσµατικότητα, η πείρα
και η αξιοπιστία των υποψηφίων/προσφερόντων.

Άρθρο 50 - Τροπολογία 97: ενσωµατώνει το κείµενο της τροπολογίας
αποσαφηνίζοντας ότι η απαίτηση υποβολής πιστοποιητικών EMAS συνδέεται µε τις
απαιτήσεις που ενδεχοµένως προβλέπονται από το άρθρο 48, παράγραφος 2,
στοιχείο στ), σχετικά µε την τεχνική ικανότητα. Εξάλλου - όπως η τροποποίηση στο
άρθρο 49 - προσφέρει στους οικονοµικούς φορείς µεγαλύτερες δυνατότητες
συµµετοχής στις συµβάσεις, γενικεύοντας την αρχή της ισοδυναµίας των µέσων που
είναι σε θέση να εγγυηθούν το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης µε εκείνο
που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή (διαγραφή της φράσης «οσάκις αυτοί δεν έχουν
πρόσβαση στα πιστοποιητικά αυτά ή δεν είναι σε θέση να τα εξασφαλίσουν µέσα στις
ταχθείσες προθεσµίες»).
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Άρθρο 52 - Τροπολογία 153: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης, το σχετικό
µε τους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και την
πιστοποίηση από οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ενσωµατώνεται µε τις
ακόλουθες τροποποιήσεις:

– παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο: συµπληρώθηκε προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
οι εταιρείες που παρέχουν τις ικανότητές τους σε οικονοµικό φορέα για την
εγγραφή ή την πιστοποίησή του θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να το κάνουν
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής ή του πιστοποιητικού·

– νέα παράγραφος 6: ευθυγραµµίζει τους όρους εγγραφής ή λήψης του
πιστοποιητικού µε τους όρους που προβλέπονται για την εγγραφή σε δυναµικό
σύστηµα αγορών, πράγµα που σηµαίνει ότι οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να
ζητούν ανά πάσα στιγµή την εγγραφή τους ή την έκδοση του πιστοποιητικού
και ότι έχουν το δικαίωµα να ενηµερώνονται για τη συνέχεια που δόθηκε στην
αίτησή τους µέσα σε ευλόγως σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 55 - Τροπολογίες 15 και 100: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης το
σχετικό µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές ενσωµατώνεται αυτούσιο.

Άρθρο 61 - Τροπολογία 150: ενσωµατώνει το άρθρο 73α της τροποποιηµένης
πρότασης, που αφορά την ανάθεση συµπληρωµατικών εργασιών στον ανάδοχο
σύµβασης παραχωρήσεως, προβαίνοντας σε καθαρά φραστικές τροποποιήσεις στο
πρώτο εδάφιο.

Κεφάλαιο II και Κεφάλαιο III του τίτλου ΙII: το Κεφάλαιο II της αρχικής πρότασης,
που περιέχει τους κανόνες που εφαρµόζονται στους αναδόχους συµβάσεων
παραχώρησης που είναι ή που δεν είναι αναθέτουσες αρχές, υποδιαιρέθηκε σε δύο
κεφάλαια για λόγους σαφήνειας. Με τον τρόπο αυτό, οι κανόνες που εφαρµόζονται
στους αναδόχους συµβάσεων παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
διαχωρίζονται από τους κανόνες που εφαρµόζονται στους άλλους αναδόχους
συµβάσεων παραχώρησης.

Άρθρο 71 - Τροπολογία 104: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης το σχετικό µε
τα µέσα επικοινωνίας και την εµπιστευτικότητα την οποία πρέπει να διασφαλίζουν
τα µέσα αυτά στους διαγωνισµούς ενσωµατώνεται αυτούσιο.

Παράρτηµα VII: τα κείµενα της τροποποιηµένης πρότασης τα σχετικά µε τις
προκηρύξεις ενσωµατώθηκαν ως εξής:

– Τροπολογίες 110 και 113: το κείµενο ενσωµατώθηκε µε εξαίρεση την αναφορά
- στην προκήρυξη του διαγωνισµού - της επωνυµίας, διεύθυνσης κ.λπ. ... της
υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά µε τη φορολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική νοµοθεσία.
Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 27, παράγραφος 1, οι αναθέτουσες αρχές που
παρέχουν πληροφορίες αυτού του είδους υποχρεούνται να τις αναφέρουν στη
συγγραφή υποχρεώσεων (όπως προτείνει η τροπολογία 50)·

– Τροπολογία 112: το κείµενο το σχετικό µε την πλήρη αναφορά των στοιχείων
της αναθέτουσας αρχής στην προκήρυξη του διαγωνισµού ενσωµατώθηκε
αυτούσιο·
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– Τροπολογίες 113 και 114: τα κείµενα τα σχετικά µε την αναφορά των
στοιχείων του αρµόδιου για τις διαδικασίες προσφυγής οργάνου στην
προκήρυξη του διαγωνισµού και στην ανακοίνωση γνωστοποίησης
συναφθεισών συµβάσεων ενσωµατώθηκαν, προβλέποντας, ωστόσο, την
εναλλακτική δυνατότητα αναφοράς των στοιχείων της υπηρεσίας από την
οποία µπορούν να ληφθούν αυτές οι πληροφορίες. Η εν λόγω προσθήκη έγινε
για να ληφθούν υπόψη ορισµένες εθνικές καταστάσεις που θα καθιστούσαν
την αναφορά αυτή υπερβολικά περίπλοκη και θα εγκυµονούσαν τον κίνδυνο
κακής πληροφόρησης των οικονοµικών φορέων. Κατά συνέπεια, η
τροποποίηση λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες ως προς την ουσία τους,
διασφαλίζοντας ότι οι οικονοµικοί φορείς θα µπορούν να απευθυνθούν σε µια
αρµόδια υπηρεσία και να λάβουν όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Η αναφορά
των στοιχείων αυτών καθίσταται επίσης υποχρεωτική και στις «προκηρύξεις
για τις συµβάσεις παραχωρήσεως δηµοσίων έργων».

Εξάλλου, το Παράρτηµα αυτό συµπληρώθηκε προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι
τροποποιήσεις στον τοµέα του ανταγωνιστικού διαλόγου, των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών και των δυναµικών συστηµάτων αγορών.

3.2.2. Τροπολογίες που περιέχονταν στην τροποποιηµένη πρόταση, αλλά δεν
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Αιτιολογική σκέψη (2) - Τροπολογία 147: αυτή η αιτιολογική σκέψη ενσωµατώνει το
κείµενο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και όχι το κείµενο της τροποποιηµένης
πρότασης. Πράγµατι, κρίθηκε ότι δεν ενδείκνυται από νοµικής απόψεως και ότι
περιττεύει από πλευράς νοµοθετικής οικονοµίας να υποµνησθεί το γεγονός ότι η
Συνθήκη εφαρµόζεται σε συµβάσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας. Ωστόσο, αυτό δεν µεταβάλλει την νοµική κατάσταση των συµβάσεων
που βρίσκονται κάτω από τα κατώτατα όρια εφαρµογής της οδηγίας, συµβάσεων οι
οποίες πρέπει να συνάπτονται µε τήρηση των κανόνων της Συνθήκης, πράγµα που
επέτρεψε στην Επιτροπή να δεχθεί την τροπολογία.

Τροπολογίες 4 και 40: οι τροπολογίες αυτές αφορούν τους όρους που επιτρέπουν
στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν απευθείας δηµόσιες συµβάσεις µε πρόσωπα
επισήµως µεν διακριτά αλλά επί των οποίων ασκούν έλεγχο ανάλογο µε αυτό που
ασκούν στις ίδιες τους τις υπηρεσίες. Οι εν λόγω τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν
λόγω της αδυναµίας επίτευξης ειδικής πλειοψηφίας για το κείµενο που πρότεινε η
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Τροπολογία 17: καθώς το Συµβούλιο δεν θεώρησε ενδεδειγµένο να συµπεριληφθεί
στο κείµενο της οδηγίας πρόσκληση προς την Επιτροπή να εξετάσει τα µέσα
ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης και των
συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, η Επιτροπή προέβη σε µονοµερή δήλωση
σύµφωνη µε το πνεύµα της τροπολογίας του Κοινοβουλίου, δήλωση η οποία
συµπεριελήφθη στα πρακτικά (επισυνάπτεται σε Παράρτηµα).

Τροπολογία 13: η τροπολογία αυτή, η οποία πρότεινε µια νέα αιτιολογική σκέψη που
υπογραµµίζει την υποχρέωση των κρατών µελών να θεσπίσουν τα απαραίτητα µέτρα
για την υλοποίηση και την εφαρµογή της οδηγίας και να εξετάσουν την ανάγκη
ίδρυσης µιας ανεξάρτητης αρχής στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων, δεν έγινε
δεκτή. Αυτό δικαιολογείται, αφενός, από τη γενική υποχρέωση λήψης των µέτρων
που απαιτούνται για την εφαρµογή των οδηγιών, υποχρέωση που απορρέει
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απευθείας από τη Συνθήκη και η οποία, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να
επαναλαµβάνεται, και, αφετέρου, από τις πιθανές αλληλεπικαλύψεις µε τους
οργανισµούς προσφυγής που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρµογήν των οδηγιών περί
"προσφυγών".

Άρθρο 38, παράγραφος 3, στοιχείο α) - Τροπολογία 70: η αύξηση της ελάχιστης
προθεσµίας για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής - 40 ηµέρες αντί 37 - στις
κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού και στην περίπτωση της προσφυγής στον ανταγωνιστικό
διάλογο, που προβλέπεται από την τροποποιηµένη πρόταση (άρθρο 37),
απορρίφθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο.

3.2.3. Σηµεία απόκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης

Αιτιολογική σκέψη (26): τροποποιεί την αιτιολογική σκέψη 13 της αρχικής πρότασης
της Επιτροπής προσθέτοντας ότι, «σύµφωνα µε τη συµφωνία του ΠΟΕ» για τις
δηµόσιες συµβάσεις, «οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες τις οποίες αφορά η οδηγία
δεν περιλαµβάνουν τα µέσα ... άλλες πολιτικές που αφορούν συναλλαγές επί τίτλων
ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, και κυρίως τις συναλλαγές που έχουν ως στόχο
την απόκτηση χρηµατικών πόρων ή κεφαλαίων από τις αναθέτουσες αρχές.»

Άρθρο 16, στοιχείο δ): τροποποιεί το αρχικό άρθρο 18, στοιχείο δ), προς την ίδια
κατεύθυνση µε την τροποποίηση που έγινε στην αιτιολογική σκέψη. Προσθέτει,
δηλαδή, µετά τη φράση «χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την
αγορά, την πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων» τη
διευκρίνιση «ιδίως δε µε διαδικασίες προµήθειας χρηµάτων ή κεφαλαίου στις
αναθέτουσες αρχές».

H Επιτροπή θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν οµόφωνα από το
Συµβούλιο, και η οποία ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία 37 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, θα µπορούσαν να αποτελέσουν πηγή σύγχυσης ως προς την ερµηνεία
του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας της σχετικής µε τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επανέλαβε, σε δήλωσή της στα πρακτικά του
Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2002, που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση,
τη θέση την οποία είχε ήδη την ευκαιρία να διατυπώσει στην τροποποιηµένη της
πρόταση, όταν απέρριψε την τροπολογία 37 του Κοινοβουλίου.

3.3. Νέες διατάξεις

3.3.1. ∆ιατάξεις που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο τροπολογίας και που
αναδιατυπώθηκαν στην κοινή θέση ή που αποτελούν επέκταση διατάξεων που
προβλέπονταν ήδη στην αρχική πρόταση

Γενική παρατήρηση: οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω εξηγούνται σε
µεγάλο βαθµό από την ανάγκη ευθυγράµµισης όλου του κειµένου µε ορισµένες
τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν· αυτό συµβαίνει, παραδείγµατος χάριν, µε
τις ηλεκτρονικές αγορές ή µε τα δυναµικά συστήµατα αγορών ή µε τη µετατροπή
του ανταγωνιστικού διαλόγου σε κανονική διαδικασία ή, ακόµη, µε την ανάγκη
προσαρµογής των διατάξεις περί συµβάσεων παραχώρησης και διαγωνισµών στις
τροποποιήσεις που έγιναν στις διατάξεις που εφαρµόζονται στις συµβάσεις.
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Αιτιολογική σκέψη (10): εισάγει τις διατάξεις που αφορούν το άρθρο 1,
παράγραφος 5, και το άρθρο 32, σχετικά µε τις συµφωνίες-πλαίσια. Αναδιατυπώνει
το κείµενο της αιτιολογικής σκέψης 19 της αρχικής πρότασης, αποσαφηνίζοντάς το
ιδίως όσον αφορά τη συµπερίληψη των συµφωνιών-πλαισίων. Η µέγιστη διάρκεια
των συµφωνιών αυτών αυξήθηκε κατά ένα έτος (4 έτη αντί 3).

Αιτιολογική σκέψη (11): αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη υπογραµµίζει ότι οι νέες
τεχνικές ηλεκτρονικών αγορών πρέπει να τηρούν τους κανόνες της οδηγίας καθώς
και τις αρχές που τη διέπουν και αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι προσφορές
µπορούν να λάβουν τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.

Αιτιολογική σκέψη (13): αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη εισάγει τα άρθρα 1,
παράγραφος 7, και 54 σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και τη
χρησιµοποίησή τους.

Αιτιολογική σκέψη (15): διευκρινίζει ότι παρέχεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα
προσφυγής στις νέες µεθόδους αγορών που προβλέπονται από την οδηγία -
συµφωνίες-πλαίσια, κεντρικοί οργανισµοί αγορών, ανταγωνιστικός διάλογος,
δυναµικά συστήµατα αγορών και ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί -.

Αιτιολογική σκέψη (19) και άρθρο 12: λαµβανοµένης υπόψη της εν εξελίξει
διαδικασίας ανοίγµατος των ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό σε
κοινοτικό επίπεδο, τα κείµενα της αιτιολογικής σκέψης 6 και του άρθρου 14 της
αρχικής πρότασης της Επιτροπής τροποποιήθηκαν κατά τρόπον ώστε να
προβλέψουν την υπαγωγή των συµβάσεων που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές οι
οποίες παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας «ειδικοί
τοµείς», όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται για την άσκηση ταχυδροµικών
δραστηριοτήτων, όπως οι δραστηριότητες αυτές ορίζονται από την εν λόγω οδηγία.
Προϋπόθεση για τη µεταφορά αυτή είναι η εφαρµογή, από το αντίστοιχο κράτος
µέλος, των διατάξεων που προβλέπει η οδηγία «ειδικοί τοµείς» για τις εν λόγω
ταχυδροµικές υπηρεσίες.

Αιτιολογική σκέψη (23): καθώς πρόκειται για αποκλεισµό που προβλέπεται
αποκλειστικά και µόνο για τις συµβάσεις υπηρεσιών (αγορά ήδη υπαρχόντων
κτιρίων κ.λπ.), το κείµενο διευκρινίστηκε προς την κατεύθυνση αυτή (προσθήκη της
φράσης «Στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών»).

Αιτιολογική σκέψη (24): διευκρινίζει περαιτέρω το περιεχόµενο του αποκλεισµού
των συµβάσεων του οπτικοακουστικού τοµέα, χωρίς, ωστόσο, να τροποποιείται το
πεδίο εφαρµογής του αποκλεισµού.

Αιτιολογική σκέψη (35): συµπληρώνει το κείµενο της αιτιολογικής σκέψης 24 της
αρχικής πρότασης, σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα,
υπογραµµίζοντας τη σηµασία των απαιτήσεων ασφάλειας και εµπιστευτικότητας
που χαρακτηρίζουν τις δηµόσιες συµβάσεις και τους διαγωνισµούς, καθώς και τη
χρησιµότητα των εθελοντικών συστηµάτων πιστοποίησης προς το σκοπό αυτό.

Αιτιολογική σκέψη (37): αναδιατυπώνει την αιτιολογική σκέψη 27 της αρχικής
πρότασης, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων στις συµβάσεις,
διευκρινίζοντας ότι ο έλεγχος των ικανοτήτων που ζητείται να έχουν οι οικονοµικοί
φορείς πρέπει να γίνεται σε κάθε είδος διαδικασίας που ενέχει το στοιχείο του
ανταγωνισµού, περιλαµβανοµένης και της ανοικτής διαδικασίας.
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Αιτιολογική σκέψη (38): αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη εξηγεί τις διατάξεις που
πρέπει να τηρούν/να εφαρµόζουν οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες περιορίζουν τον
αριθµό των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις κλειστές διαδικασίες και στις
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο.

Αιτιολογική σκέψη (39): θεσπίζει και αποσαφηνίζει τις δυνατότητες διεξαγωγής του
ανταγωνιστικού διαλόγου και των διαδικασιών µε διαπραγµάτευση (που
προβλέπονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 29, παράγραφος 4, και στο άρθρο 30,
παράγραφος 4) σε διαδοχικές φάσεις και τις δυνατότητες µείωσης των προσφορών
που θα συζητηθούν ή θα υποβληθούν σε διαπραγµάτευση σε κάθε φάση.

Αιτιολογική σκέψη (43): αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη θεσπίζει το άρθρο 52 (που
τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η τροπολογία 153) σχετικά µε τους επίσηµους
καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και την πιστοποίηση από
οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Αποσαφηνίζει, ειδικότερα, τον τρόπο µε
τον οποίο ένας οικονοµικός φορέας που ανήκει σε όµιλο µπορεί να επικαλεσθεί
ικανότητες άλλων εταιρειών του οµίλου προκειµένου να επιτύχει την εγγραφή ή την
πιστοποίησή του.

Αιτιολογική σκέψη (44): αναδιατυπώνει τις αιτιολογικές σκέψεις 29 και 30 της
αρχικής πρότασης σχετικά µε τα κριτήρια ανάθεσης. Ενισχύει και αποσαφηνίζει τον
τρόπο συνεκτίµησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητηµάτων στα κριτήρια
ανάθεσης που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς. Ειδικότερα, αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει
ότι µια αναθέτουσα αρχή µπορεί, όταν καθορίζει τις ανάγκες της και τα κριτήρια
επιλογής της, να λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα της δηµόσιας αρχής για τα οποία
είναι υπεύθυνη. Οι ανάγκες αυτές και τα κριτήρια αξιολόγησης του βαθµού
ικανοποίησής τους µπορεί να µην είναι αποκλειστικά και µόνο οικονοµικού
χαρακτήρα.

Άρθρο 1: γενικά, η σειρά των παραγράφων τροποποιήθηκε ώστε να ακολουθεί τη
σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα διάφορα ζητήµατα στην οδηγία.

Άρθρο 1, παράγραφος 2: τροποποιεί το άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3, της αρχικής
πρότασης. Οι τροποποιήσεις αφορούν τον ορισµό των δηµόσιων συµβάσεων, όπου
προστίθεται ότι η σύµβαση µπορεί να συναφθεί από «περισσότερες αναθέτουσες
αρχές», και τους ορισµούς των συµβάσεων προµηθειών - «άλλες δηµόσιες συµβάσεις
από αυτές του στοιχείου β)» - και των συµβάσεων υπηρεσιών - «πλην των δηµόσιων
συµβάσεων έργων ή προµηθειών». Η πρώτη τροποποίηση είναι αναγκαία για να
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις απλούστευσης των διαδικασιών, π.χ. σε περίπτωση
συνεργασίας µεταξύ αναθετουσών αρχών για την υλοποίηση του ίδιου στόχου. Οι
άλλες τροποποιήσεις υπογραµµίζουν το ιστορικό της έκδοσης των βασικών οδηγιών.

Άρθρο 1, παράγραφος 11, εδάφια 1, 2 και 4: ενσωµατώθηκε το κείµενο της αρχικής
πρότασης µε διαγραφή της λέξης «εθνικές». Η διαγραφή αυτή δεν έχει καµία νοµική
συνέπεια.

Άρθρο 1, παράγραφος 14, Παράρτηµα I (πρώτη προστιθέµενη υποσηµείωση) και
Παράρτηµα II (πρώτη προστιθέµενη υποσηµείωση): οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν
για να αποσαφηνιστεί ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας δεν µπορεί να
τροποποιηθεί λόγω της χρήσης του «κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις»
(CPV).
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Άρθρο 1, παράγραφος 15, στοιχείο δ): διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών εκποµπών δεν είναι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Άρθρο 2: ενισχύει την εφαρµογή των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας
και της αποφυγής διακρίσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αρχικής πρότασης,
επιβάλλοντας άµεσα στις αναθέτουσες αρχές την υποχρέωση να τις τηρούν.

Άρθρο 3: τροποποιεί το άρθρο 55 της αρχικής πρότασης. Η φράση «ανεξαρτήτως του
νοµικού καθεστώτος τους» διαγράφηκε ως περιττή. Η υποχρέωση τήρησης των
κανόνων και αρχών της Συνθήκης αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση «να
τηρείται η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας», όπως
προβλέπεται από το άρθρο 2, εδάφιο 2, της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ που ισχύει σήµερα.
∆εδοµένου ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ισχύουν ούτως ή
άλλως όπως ερµηνεύονται από το ∆ικαστήριο, η Επιτροπή, αν και εκφράζει τη λύπη
της για το γεγονός ότι η τροποποίηση αυτή δεν αντανακλά τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου, δέχθηκε την οµόφωνη θέση του Συµβουλίου ως προς το θέµα αυτό.

Άρθρο 4: αναδιατυπώνει και τροποποιεί το άρθρο 3 της αρχικής πρότασης σχετικά
µε τις κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. Η δυνατότητα να ζητείται να αναφερθούν
τα πρόσωπα που θα επιφορτισθούν µε την εκτέλεση των παροχών προβλέπεται
επίσης και στις περιπτώσεις συµβάσεων έργων και συµβάσεων προµηθειών που
περιλαµβάνουν και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. Η ρύθµιση αυτή
δικαιολογείται από την εµπιστοσύνη στην τεχνογνωσία, την αποτελεσµατικότητα,
την πείρα και την αξιοπιστία που απαιτούνται για τις παροχές αυτού του είδους και
αντανακλά, εποµένως, την τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 48, παράγραφος 5.

Άρθρο 7: αναδιατυπώνει και επικαιροποιεί το άρθρο 8 της αρχικής πρότασης.
∆ιευκρινίζει περαιτέρω τον αποκλεισµό ορισµένων συµβάσεων και αναπροσαρµόζει
τα ποσά των κατώτατων ορίων µε βάση τα ποσά που ισχύουν για την περίοδο 2002-
2004, τα οποία επανυπολογίστηκαν σύµφωνα µε το µηχανισµό της ανά διετία
αναθεώρησης των κατώτατων ορίων, ο οποίος προβλέπεται για την αναπροσαρµογή
των ποσών αυτών µε βάση τις τροποποιήσεις που γίνονται στις ευρωπαϊκές
νοµισµατικές ισοτιµίες/ΕΤ∆ (ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα). Η αύξηση των
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην κοινή θέση σε σχέση µε τα κατώτατα όρια
που προβλέπονταν στην αρχική πρόταση προκύπτει από τα εκφραζόµενα σε ΕΤ∆
κατώτατα όρια τα οποία προβλέπονται στη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Εξάλλου, για ορισµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που δεν υπάγονται στη
συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις επελέγη υψηλότερο κατώτατο όριο,
επιστρέφοντας έτσι στην υπάρχουσα νοµική κατάσταση· κατά συνέπεια, η πρόταση
της Επιτροπής να επιλεγεί ένα και µόνο κατώτατο όριο για τις συµβάσεις υπηρεσιών
προκειµένου να απλουστευθεί το νοµικό καθεστώς δεν έγινε δεκτή, διότι
συνεπαγόταν σηµαντική µείωση του κατώτατου ορίου εφαρµογής.

Άρθρο 8: αναδιατυπώνει το άρθρο 9 της αρχικής πρότασης και προσαρµόζει - για
τους ίδιους λόγους - τα κατώτατα όρια στα προβλεπόµενα από το άρθρο 7. Η
αναδιατύπωση δεν συνεπάγεται µεταβολή του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, που
πρέπει να αντιστοιχεί στα πεδία εφαρµογής των ισχυουσών οδηγιών «έργα» και
«υπηρεσίες». Είναι απαραίτητη για να καταστεί σαφής η υπεροχή των
ονοµατολογιών CPC και NACE, που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 14, και
στα Παραρτήµατα I και II, σε περίπτωση διαφορετικών ερµηνειών µεταξύ αυτών
των ονοµατολογιών και του CPV.
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Άρθρο 10: αναδιατυπώνει το άρθρο 7 της αρχικής πρότασης, σχετικά τις συµβάσεις
που συνάπτονται στον τοµέα της άµυνας, χωρίς ωστόσο να τροποποιεί την εµβέλειά
του, η οποία παραµένει συνδεδεµένη µε την εφαρµογή του άρθρου 296 της
Συνθήκης.

Άρθρο 17: αυτό το νέο άρθρο αποκλείει ρητά τις συµβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ προκειµένου να
αποσαφηνιστεί η νοµική κατάσταση.

Άρθρο 24 και Παράρτηµα VII, προκήρυξη διαγωνισµού, σηµείο 9: αποσαφηνίζει το
κείµενο του άρθρου 25 της αρχικής πρότασης σχετικά µε τις εναλλακτικές
προσφορές, που θεµελιωνόταν στο πάγιο δίκαιο, κατά τρόπον ώστε οι οικονοµικοί
φορείς να γνωρίζουν µε βεβαιότητα αν επιτρέπονται ή όχι οι εναλλακτικές
προσφορές (υποχρεωτική αναφορά των δύο περιπτώσεων στην προκήρυξη του
διαγωνισµού) και υπό ποιους όρους οι εναλλακτικές προσφορές τους θα γίνουν
δεκτές (λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις
ελάχιστες αναφερόµενες απαιτήσεις).

Άρθρο 25: το άρθρο 26 της αρχικής πρότασης τροποποιήθηκε µε τη διευκρίνιση ότι
τα κράτη µέλη µπορούν να υποχρεώνουν τις αναθέτουσες αρχές να διατυπώνουν
απαιτήσεις στον τοµέα της υπεργολαβίας. Από την άλλη πλευρά, η αντικατάσταση
της φράσης «υπεργολάβους που ορίζει» µε τη φράση «υπεργολάβους που
προτείνει», παρέχει ένα περιθώριο ευελιξίας στους οικονοµικούς φορείς
προκειµένου να λαµβάνουν υπόψη καταστάσεις στις οποίες ο ακριβής
προσδιορισµός των υπεργολάβων θα µπορούσε να αποτελέσει εµπόδιο για την
υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 28: αναδιατυπώνεται προκειµένου να διευκρινιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές
εφαρµόζουν τις εθνικές τους διαδικασίες και για να ληφθεί υπόψη η µετατροπή του
ανταγωνιστικού διαλόγου σε κανονική διαδικασία.

Άρθρο 32: αναδιατυπώνει το άρθρο 32 της αρχικής πρότασης σχετικά µε τις
συµφωνίες-πλαίσια, τροποποιώντας τη µέγιστη διάρκεια των συµφωνιών αυτών
(βλέπε σχόλιο για την αιτιολογική σκέψη 10) και προβλέποντας τη δυνατότητα
σύναψης συµφωνίας-πλαισίου µε έναν και µόνο οικονοµικό φορέα. ∆ιευκρινίζεται
ότι η απόφαση έγκρισης της σύναψης συµφωνιών-πλαισίων ή περιορισµού τους σε
ορισµένα είδη συµβάσεων ανήκει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, δεδοµένου
ότι ο στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι η τυχόν εφαρµογή τους γίνεται µε
τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 35: ενσωµατώνει το κείµενο του άρθρου 34 της αρχικής πρότασης σχετικά µε
τις προκηρύξεις, προσαρµόζοντάς το στη µετατροπή του ανταγωνιστικού διαλόγου
σε κανονική διαδικασία και στη θέσπιση των δυναµικών συστηµάτων αγορών.
Έγιναν δύο τροποποιήσεις ουσίας. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα δηµοσίευσης της
προκαταρκτικής προκήρυξης στο προφίλ αγοραστή της αναθέτουσας αρχής. Η
δυνατότητα αυτή συµπληρώνεται από την υποχρέωση δηµοσίευσης «ειδοποίησης µε
την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο προφίλ
αγοραστή». Η τροποποίηση αυτή ενισχύει το ρόλο των ηλεκτρονικών µέσων στις
δηµόσιες αγορές, καθιστώντας, συγχρόνως, δυνατή τη διασφάλιση της ισότιµης
πρόσβασης όλων των πιθανών προσφερόντων µέσω µιας δηµοσίευσης.
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Η δεύτερη τροποποίηση αφορά τον περιορισµό της υποχρέωσης για δηµοσίευση
µιας τέτοιας προκήρυξης µόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η αναθέτουσα αρχή
επιθυµεί να επωφεληθεί από τη µείωση της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών,
που προβλέπεται στο άρθρο 38, παράγραφος 4. Η Επιτροπή δέχθηκε τη λύση αυτή,
παρά το γεγονός ότι αποτελεί οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την αρχική της πρόταση
η οποία προέβλεπε υποχρεωτικές προκαταρκτικές προκηρύξεις, επειδή τα κράτη
µέλη κατέληξαν σε συµφωνία στη βάση αυτή.

Άρθρο 43: προσαρµόζει το άρθρο της αρχικής πρότασης το σχετικό µε τα πρακτικά
στα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί η θέσπιση των δυναµικών συστηµάτων αγορών
και το αποσαφηνίζει όσον αφορά τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις συµφωνίες-πλαίσια.
Εξάλλου, προβλέπει µια υποχρέωση σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της
διαφάνειας των διαδικασιών που διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω της
υποχρέωσης που επιβάλλεται στις αναθέτουσες αρχές να τεκµηριώνουν τη
διεξαγωγή των διαδικασιών που διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο 49: Το άρθρο 50 της αρχικής πρότασης το σχετικό µε τα πρότυπα
εξασφάλισης της ποιότητας τροποποιείται στο ίδιο πνεύµα µε εκείνο της
τροποποίησης που έγινε στην τροπολογία 97, η οποία αναφέρθηκε στο σηµείο 3.3.1.
παραπάνω.

Άρθρο 53: το κείµενο το σχετικό µε τα κριτήρια ανάθεσης αναδιαρθρώθηκε στην
παράγραφο 1 και τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2.

Στην παράγραφο 1, η σειρά των δύο κριτηρίων ανάθεσης τροποποιήθηκε, µε την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά να είναι πλέον το πρώτο
αναφερόµενο κριτήριο. Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να καταπολεµηθεί η
ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη σύµφωνα µε την οποία οι δηµόσιες συµβάσεις
ευνοούν µια καθαρά χρηµατοοικονοµική προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, η
φράση «που συνδέονται άµεσα µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας
σύµβασης» αντικαταστάθηκε από τη φράση «που δικαιολογούνται από το αντικείµενο
της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης», ούτως ώστε να εκφράζεται η ιδέα ότι τα
κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών πρέπει αναγκαστικά να συνδέονται µε το
αντικείµενο της σύµβασης, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο ο δεσµός αυτός να
χαρακτηρίζεται «άµεσος».

Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε ως εξής: τα εδάφια 1 και 3 συγχωνεύθηκαν στο
εδάφιο 1, το οποίο προσαρµόστηκε στα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί η µετατροπή
του ανταγωνιστικού διαλόγου σε κανονική διαδικασία· η δυνατότητα επισήµανσης,
στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς/για διάλογο/για διαπραγµάτευση, της
στάθµισης ή της φθίνουσας σειράς σπουδαιότητας των κριτηρίων καταργήθηκε για
λόγους νοµοθετικής οικονοµίας [υπάρχει ήδη στο άρθρο 40, παράγραφος 5,
στοιχείο ε)]·διατυπώθηκε σαφέστερα η δυνατότητα έκφρασης της στάθµισης µέσω
του καθορισµού µιας ψαλίδας· θεωρήθηκε σκόπιµο να αναγνωριστεί ότι, σε
ορισµένες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να βρεθεί σε αδυναµία να
προβλέψει µια στάθµιση, αδυναµία η οποία πρέπει να µπορεί να αποδειχθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές, και µόνο σ' αυτές, η στάθµιση µπορεί να αντικατασταθεί από την
αναφορά της φθίνουσας σειράς σπουδαιότητας των κριτηρίων.
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Άρθρο 56: τροποποιεί το άρθρο 64 της αρχικής πρότασης ευθυγραµµίζοντας το
κατώτατο όριο που εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων µε
το επανυπολογισµένο κατώτατο όριο που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων
και διευκρινίζει ότι η αξία των συµβάσεων παραχώρησης πρέπει να υπολογίζεται
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Άρθρο 57: το άρθρο αυτό απλουστεύει το άρθρο 65 της αρχικής πρότασης, το
σχετικό µε τις εξαιρέσεις των κανόνων που εφαρµόζονται στις συµβάσεις
παραχώρησης από το πεδίο εφαρµογής, παραπέµποντας στις διατάξεις που
εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις. Όσον αφορά τις συµβάσεις παραχώρησης
που ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση µίας ή περισσοτέρων
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην οδηγία «ειδικοί τοµείς», το κείµενο
αντιγράφει το κείµενο του άρθρου 12 που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Άρθρο 58: απλοποιεί το άρθρο 66 παραπέµποντας, για τη δηµοσίευση της
προκήρυξης της σχετικής µε σύµβαση παραχώρησης, στις διατάξεις που ισχύουν για
τις δηµόσιες συµβάσεις.

Άρθρο 59: προσθέτει στο άρθρο 67 της αρχικής πρότασης, σχετικά µε την προθεσµία
υποβολής των υποψηφιοτήτων για συµβάσεις παραχώρησης, τη δυνατότητα µείωσης
της προθεσµίας αυτής σε περίπτωσης χρήσης ηλεκτρονικών µέσων, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 38, παράγραφος 5, για τις δηµόσιες συµβάσεις. Εξάλλου,
προβλέπει την υποχρέωση παράτασης της προθεσµίας αυτής, που αναφέρεται στην
παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 63: ενσωµατώνει το άρθρο 71 ευθυγραµµίζοντας το κατώτατο όριο για τις
δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται από τους αναδόχους συµβάσεων
παραχώρησης οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές µε το επανυπολογισµένο όριο
που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και προσθέτει στην παράγραφο 1 ένα
τρίτο εδάφιο το οποίο διευκρινίζει τους κανόνες που διέπουν τον υπολογισµό της
αξίας των συµβάσεων.

Άρθρο 65: Το άρθρο 73 συµπληρώνεται µε ένα δεύτερο εδάφιο το οποίο επιτρέπει
µειώσεις της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών λόγω της χρήσης
ηλεκτρονικών µέσων (άρθρο 38, παράγραφοι 5 και 6) και επιβάλλει παράταση της
προθεσµίας αυτής όταν η σύνταξη των προσφορών δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο
µετά από επιτόπια επίσκεψη (άρθρο 38, παράγραφος 7).

Άρθρο 67: Το άρθρο 57, παράγραφος 1, της αρχικής πρότασης τροποποιείται µε
στόχο την προσαρµογή των κατώτατων ορίων των διαγωνισµών στα κατώτατα όρια
που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών. Η παράγραφος 2, εδάφια 2 και
3, περιέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται για
τον υπολογισµό της αξίας των διαγωνισµών.

Άρθρο 68: το άρθρο αυτό απλοποιεί το άρθρο 58 της αρχικής πρότασης, που αφορά
τις εξαιρέσεις των κανόνων που διέπουν τους διαγωνισµούς από το πεδίο
εφαρµογής, παραπέµποντας στις διατάξεις που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Όσον αφορά τους διαγωνισµούς που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι
οποίες ασκούν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην
οδηγία «ειδικοί τοµείς», το κείµενο αντιγράφει το αντίστοιχο κείµενο του άρθρου 12
που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις.
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Άρθρα 69 και 70: Το άρθρο 59, παράγραφοι 2, δεύτερο εδάφιο, και 3, και το άρθρο
60 αναπροσαρµόζονται µε παραποµπές στα αντίστοιχα άρθρα που ισχύουν για τις
δηµόσιες συµβάσεις όσον αφορά τους διαγωνισµούς υπηρεσιών.

Άρθρο 73: µε σκοπό την αποσαφήνιση των πραγµάτων, οι διατάξεις του άρθρου 63
της αρχικής πρότασης χωρίστηκαν: το άρθρο 73 αφιερώνεται στη σύνθεση της
κριτικής επιτροπής, ενώ οι διατάξεις οι σχετικές µε τις αποφάσεις της κριτικής
επιτροπής εντάχθηκαν στο άρθρο 74.

Άρθρο 74: οι διατάξεις του άρθρου 63, παράγραφος 2, της αρχικής πρότασης
τροποποιήθηκαν κατά τρόπον ώστε να αποσαφηνιστούν περισσότερο οι
υποχρεώσεις περί ανωνυµίας, να ενισχυθεί η διαφάνεια του τρόπου
πραγµατοποίησης των εργασιών της κριτικής επιτροπής καθιστώντας υποχρεωτική
την τήρηση πρακτικών και να δοθεί η δυνατότητα στην κριτική επιτροπή να έχει
καλύτερη εικόνα των πραγµάτων επιτρέποντάς της να ζητά, ενδεχοµένως,
διευκρινίσεις σχετικά µε τα σχέδια και τις µελέτες που υποβάλλουν οι
συµµετέχοντες.

Άρθρο 76: οι στατιστικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 75, παράγραφος
1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β), της αρχικής πρότασης απλουστεύθηκαν µε την
πρόβλεψη ότι η στατιστική κατάσταση υπηρεσιών και έργων πρέπει να συντάσσεται
- όπως προβλεπόταν ήδη για τις προµήθειες - αποκλειστικά και µόνο µε χρήση της
ονοµατολογίας CPV.

Άρθρο 77: Το αρχικό άρθρο 76, που αφορά τη συµβουλευτική επιτροπή,
υποβλήθηκε σε µια καθαρά φραστική αναδιατύπωση στην παράγραφο 2. Η
παράγραφος 3 προσαρµόζεται στους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία της
"επιτροπολογίας".

Άρθρο 78: Το αρχικό άρθρο 77, που αφορά τους κανόνες αναθεώρησης των
κατώτατων ορίων, ενσωµατώνεται µε µια αποσαφήνιση στην παράγραφο 1 (πρώτο
εδάφιο: αυτόµατος έλεγχος κάθε δύο χρόνια και αναθεώρηση ή και τροποποίησή
τους, µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, δηλαδή όταν η διακύµανση της ισοτιµίας
µεταξύ ευρώ και ΕΤ∆ το δικαιολογεί) και µε µια τροποποίηση όσον αφορά τη
στρογγυλοποίηση των κατώτατων ορίων κατά την αναθεώρησή τους («κατά
προσέγγιση χιλιάδας ευρώ» αντί «στην κατώτερη δεκάδα χιλιάδων ευρώ»).

Άρθρο 79: αναδιατυπώνει εν µέρει, για σκοπούς αποσαφήνισης, το άρθρο 78 της
αρχικής πρότασης σχετικά µε τις τροποποιήσεις που µπορούν να πραγµατοποιούνται
µε τη διαδικασία της "επιτροπολογίας" και προσθέτει ένα στοιχείο θ) προκειµένου
να ληφθεί υπόψη το νέο Παράρτηµα X.

Άρθρο 80: η προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών
τροποποιείται και καθορίζεται σε 21 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 81: το κείµενο που αφορά την κατάργηση των οδηγιών που ισχύουν σήµερα
περιέχει µια προσθήκη («και εφαρµογής»), πράγµα που αντικατοπτρίζει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη µέλη από τις οδηγίες.

Άρθρο 82: πρόκειται για νέο άρθρο που διευκρινίζει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της οδηγίας.
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Παράρτηµα III (κατάλογος των οργανισµών δηµοσίου δικαίου): Παράρτηµα IV
(κατάλογος των κεντρικών κρατικών αρχών) και Παράρτηµα IX (Μητρώα): αυτά τα
παραρτήµατα προσαρµόζονται στις εξελίξεις των επιµέρους εθνικών καταστάσεων.

Παράρτηµα VII A (γνωστοποίηση της δηµοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε
"προφίλ αγοραστή"): προκύπτει από τις τροποποιήσεις που έγιναν στο άρθρο 35.

3.3.2. Νέες διατάξεις ουσίας

Αιτιολογική σκέψη (12), άρθρο 1, παράγραφος 6, άρθρο 33 και Παράρτηµα VII A
«απλουστευµένη προκήρυξη διαγωνισµού στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος
αγορών»: οι διατάξεις αυτές θεσπίζουν µια νέα καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική
διαδικασία, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, που έχουν ως αντικείµενο την
πραγµατοποίηση αγορών τρέχουσας χρήσης. Πρόκειται για ένα µέσο που εντάσσεται
στο στόχο του εκσυγχρονισµού των κοινοτικών κανόνων συντονισµού προκειµένου
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες απλούστευσης και αποτελεσµατικότητας
που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας. Σκοπός του είναι να καταστήσει
δυνατές και να διασφαλίσει συνθήκες ανοικτού ανταγωνισµού για κάθε σύµβαση
που συνάπτεται στο πλαίσιο του συστήµατος: κάθε οικονοµικός φορέας που
συµµετέχει στο σύστηµα καλείται αυτόµατα να υποβάλει προσφορά, ενώ,
συγχρόνως, µπορούν να υποβάλουν προσφορά και νέοι οικονοµικοί φορείς.

Το µέσο αυτό προβλέπει τη δηµιουργία ενός καταλόγου οικονοµικών φορέων που θα
καλούνται αυτόµατα να υποβάλουν οριστική προσφορά για κάθε συγκεκριµένη
σύµβαση που προκηρύσσεται. Ωστόσο, η εγγραφή στον κατάλογο αυτό παραµένει
ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του συστήµατος, η οποία δεν µπορεί να
υπερβεί την τετραετία. Η ενηµέρωση για την ύπαρξη του συστήµατος γίνεται µε την
προκήρυξη που δηµοσιεύεται κατά τη θέσπισή του και µε την απλουστευµένη
προκήρυξη διαγωνισµού που δηµοσιεύεται επ’ ευκαιρία της σύναψης κάθε
συγκεκριµένης σύµβασης.

Η εγγραφή στους καταλόγους αυτούς γίνεται βάσει «ενδεικτικών» προσφορών τις
οποίες κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει ανά πάσα στιγµή µετά τη
δηµοσίευση της προκήρυξης µε την οποία ανακοινώνεται η θέσπιση του δυναµικού
συστήµατος αγορών. Για το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή - ευθύς εξ αρχής -
θέτει, µε ηλεκτρονικά µέσα, στη διάθεση των ενδιαφερόµενων φορέων τη συγγραφή
υποχρεώσεων και τα άλλα ενδεχόµενα έγγραφα.

Το σύστηµα αυτό πρέπει να συσχετιστεί µε την τροπολογία 78 του Κοινοβουλίου,
που πρότεινε ένα σύστηµα προεπιλογής στην κλασική οδηγία. Η Επιτροπή το είχε
απορρίψει µε το επιχείρηµα ότι ένα τέτοιο σύστηµα θα προκαλούσε αδικαιολόγητη
απώλεια διαφάνειας, διότι µόνο οι προεπιλεγείσες επιχειρήσεις θα συµµετείχαν
τελικά στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αντίθετα, η Επιτροπή είχε
υπογραµµίσει στην τροποποιηµένη πρότασή της ότι αν τα συστήµατα αυτού του
είδους συνοδεύονταν από κατάλληλη προκήρυξη διαγωνισµού και εγγυώνταν τη
διαφάνεια και την ίση µεταχείριση, θα τασσόταν υπέρ τους. Σχετικά µε το θέµα
αυτό, έγινε επίσης επίκληση της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικών µέσων. Στο
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι το δυναµικό σύστηµα αγορών, όπως
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, επιτρέπει την ικανοποίηση των παραπάνω
απαιτήσεων και θα µπορούσε να αποτελέσει ικανοποιητική απάντηση στο αίτηµα
που διατύπωσε το Κοινοβούλιο µε την τροπολογία 78.



21

Άρθρο 1, παράγραφος 4: ορίζει τις «συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών» εν όψει του
αποκλεισµού που προβλέπεται ρητά από το νέο άρθρο 17. Ο εν λόγω ορισµός
αντιγράφει εκείνον των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και αποσκοπεί
στην αποσαφήνιση του αποκλεισµού των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών.

Άρθρο 31: θεσπίζει νέες περιπτώσεις διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. Πρόκειται για τις προµήθειες
που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο βασικών προϊόντων
[παράγραφος 2, στοιχείο γ)], οι οποίες προβλέπονταν ήδη από την οδηγία
77/62/ΕΟΚ, και για την αγορά προµηθειών υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, που
απορρέουν από καταστάσεις οι οποίες ρυθµίζονται σαφώς στα κράτη µέλη
[παράγραφος 2, στοιχείο δ)].

Παράρτηµα X: αυτό το νέο Παράρτηµα αφορά τις απαιτήσεις τις σχετικές µε τα
συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συµµετοχής ή
των σχεδίων και µελετών στους διαγωνισµούς µελετών. Ανταποκρίνεται στη
µέριµνα για διασφάλιση της εµπιστευτικότητας που είχε εκφράσει η τροπολογία 117
του Κοινοβουλίου, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή από την Επιτροπή αποκλειστικά και
µόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν συνοδευόταν από τροπολογία στο διατακτικό που
να θεσπίζει το προτεινόµενο Παράρτηµα και όχι για λόγους ουσίας.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης ενσωµατώνει τα βασικά στοιχεία που
περιέχονται στην αρχική της πρόταση και στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
όπως αυτές ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το γεγονός ότι η Επιτροπή
δεν υποστήριξε την κοινή θέση που εκδόθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο οφείλεται στην
κατάσταση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Ως προς τα άλλα ζητήµατα, η κοινή θέση
ανταποκρίνεται στους στόχους αποσαφήνισης, απλούστευσης και εκσυγχρονισµού τους
οποίους επιδιώκει η αρχική πρόταση της Επιτροπής.
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ΠΑΡAΡΤΗΜΑΤΑ

∆ηλώσεις στα πρακτικά του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2002

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη 13 και το άρθρο 18, στοιχείο δ)
(που µετετράπησαν στην κοινή θέση σε αιτιολογική σκέψη 26 και άρθρο 16, στοιχείο δ
αντιστοίχως)

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων υπόκεινται σε κοινοτικές
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε θα
ερµηνεύσει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε τη συµφωνία αυτή. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική σκέψη 13 και το άρθρο 18, στοιχείο δ) δεν µπορούν να
ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες συµβάσεις σχετικά µε
δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα δάνεια που αφορούν «την
έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων».

Εκτός αυτού, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, ούτως ή άλλως, στις περιπτώσεις όπου δεν
εφαρµόζονται οι οδηγίες, όπως για παράδειγµα κάτω του κατωφλίου, πρέπει να τηρούνται οι
κανόνες και οι αρχές της Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αυτό
συνεπάγεται, ειδικότερα, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση
επαρκούς δηµοσιότητας ώστε οι συµβάσεις να είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.»

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και τις
συµπράξεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα (άρθρο 1, παράγραφος 3α, και άρθρο 18 (α) (που
µετετράπησαν στην κοινή θέση σε άρθρο 1, παράγραφος 4, και άρθρο 17 αντιστοίχως)

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήµατα που αφορούν την παραχώρηση υπηρεσιών και τις
συµπράξεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω, προκειµένου να
αξιολογηθεί η ανάγκη ειδικού νοµοθετικού µέσου που θα επιτρέπει στους οικονοµικούς φορείς
καλύτερη πρόσβαση σε παραχωρήσεις και στις διάφορες µορφές συµπράξεων
δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο ότι οι εν λόγω φορείς µπορούν
να εκµεταλλευθούν πλήρως τα δικαιώµατά τους που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη».
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