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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τις δημόσιες δαπάνες διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (CΟΜ(2010) 2020). Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
συμβάλλουν ολοένα περισσότερο στην προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης καθώς και 
στην επίτευξη άλλων στόχων, ιδίως στον τομέα της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
πολιτικής.

Με την πρότασή της η Επιτροπή επιθυμεί, αφενός, «να αυξήσει την αποδοτικότητα των 
δημόσιων δαπανών ... από την άποψη της σχέσης ποιότητας/τιμής» και αφετέρου, να 
επιτρέψει στους αγοραστές «να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις για την 
υποστήριξη κοινών κοινωνικών στόχων, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ... η 
προώθηση ... της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, και η εξασφάλιση των 
βέλτιστων δυνατών συνθηκών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας». Η 
προσέγγιση αυτή πρέπει να επιδοκιμαστεί. Ωστόσο, το εύρος των προτάσεων της Επιτροπής 
δεν επαρκεί και εξακολουθούν να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά την 
κοινωνική βιωσιμότητα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ σε 
προμήθειες, υπηρεσίες και έργα, πράγμα που σημαίνει ότι η αναθεώρηση των διατάξεων που 
διέπουν τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων αποτελεί βασικό μοχλό για εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα στην κοινωνία. Προκειμένου ότι πρόκειται για δημόσιους πόρους, 
είναι μεγάλο το διακύβευμα να μην δαπανηθούν οι πόροι αυτοί για βραχυπρόθεσμους 
στόχους αλλά να θεωρούνται μακροπρόθεσμη επένδυση στην κοινωνία.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται μια ευρεία προσέγγιση. Προς το σκοπό 
αυτό πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα σημεία:

– Το κριτήριο των πλέον συμφερόντων εξόδων πρέπει να διαγραφεί οριστικά. Το κριτήριο 
«της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» παρέχει επαρκή ευελιξία 
ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνεται επίσης η τιμή μιας προσφοράς. Προκειμένου να 
διασαφηνιστεί τι σημαίνει μια «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», θα 
πρέπει να αναφερόμαστε στην «πλέον συμφέρουσα και βιωσιμότερη» προσφορά.

– Τα εφαρμόσιμα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα δεν θα πρέπει να αναφέρονται μόνο στις 
αιτιολογικές σκέψεις αλλά και στα άρθρα. Όλες οι διατάξεις που εφαρμόζονται στον τόπο 
εργασίας και οι οποίες θεσπίζονται μέσω διεθνών συμβάσεων και ευρωπαϊκών διατάξεων 
αλλά και μέσω εθνικής νομοθεσίας, διαιτητικής απόφασης ή συλλογικών συμβάσεων, πρέπει 
να εφαρμόζονται ακόμη και σε διασυνοριακές περιστάσεις.

– Πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να συμπεριλαμβάνουν 
άλλα είδη κοινωνικών κριτηρίων στις τεχνικές προδιαγραφές και/ή στα κριτήρια ανάθεσης, 
όπως είναι, λ.χ., η δημιουργία συνθηκών εργασίας για μειονεκτικές ομάδες, η ισότιμη 
μεταχείριση, η πρόσβαση σε μέτρα επιμόρφωσης ή στο δίκαιο εμπόριο. Ήδη κατά την έναρξη 
της διαδικασίας πρέπει να μπορεί να εκτιμάται εάν ο προσφέρων μπορεί επίσης να πληροί 
αυτά τα κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά πρέπει επίσης να συγκαταλέγονται και το εξωτερικό 
κοινωνικό κόστος που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης.
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– Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλών προσφορών πρέπει να καθορίζονται αυστηρότερα κριτήρια, 
εφόσον αρκεί να είναι μια προσφορά κατά 25% χαμηλότερη από το μέσο όρο των 
προσφορών που έχουν υποβληθεί ή κατά 10% χαμηλότερη από την αμέσως επόμενη 
προσφορά ώστε να δικαιολογείται η διευκρίνιση ορισμένων στοιχείων.

– Οι διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής για την υπεργολαβία δεν είναι επαρκούς 
εμβέλειας. Ο προσφέρων δεν πρέπει μόνον να θίγει στην προσφορά του το ζήτημα των 
υπεργολάβων, αλλά πρέπει επίσης να τους κατονομάζει και να τους ταυτοποιεί επαρκώς 
αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και νόμιμους εκπροσώπους. Επιπλέον οι κύριοι 
εργολήπτες και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι πρέπει να μπορούν να είναι υπόλογοι σε 
περίπτωση μη τήρησης διατάξεων που διέπουν το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο, την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας και τις συνθήκες εργασίας.

– Το νέο κεφάλαιο για τις κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να επιτρέπει την μεγαλύτερη 
προστασία της ποιότητας προσωπικών υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να 
ενσωματωθούν υποχρεωτικά ορισμένα ποιοτικά κριτήρια. Επίσης η ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
τιμή. Πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο που περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια 
αποκλεισμού, για την υπεργολαβία και την τήρηση εργασιακών και κοινωνικών προτύπων 
που ισχύουν στον τόπο εργασίας.

– Αποβλέποντας στην ορθή εφαρμογή πρέπει να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο ΙV για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι που ευθύνονται αποδεδειγμένα για 
σημαντικές και διαρκείς παραλείψεις στην εκτέλεση της σύμβασης, καταχωρούνται σε 
μητρώο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι δημόσιες αναθέτουσες αρχές, και τούτο πρέπει να 
θεωρείται λόγος αποκλεισμού. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων για την 
ανάθεση της σύμβασης, ιδίως των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων που ισχύουν στον 
τόπο εργασίας, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται από τη δημόσια εποπτική αρχή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
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τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως με την αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας, καθώς και με την κατανομή 
αρμοδιοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 
14 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και στο 
πρωτόκολλο 26. Το ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να σέβεται την ευρεία 
διακριτική ευχέρεια των δημόσιων αρχών 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Εντούτοις, 
για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν 
κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται 
διατάξεις για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 
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δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδίως τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να
επιτραπεί στους προμηθευτές να 
αξιοποιούν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις προς όφελος της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της καινοτομίας, της 
κοινωνικής ένταξης και άλλων κοινών 
κοινωνικών στόχων, αυξάνοντας συνεπώς 
την αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας-τιμής, διευκολύνοντας 
ιδίως τη συμμετοχή μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, καθώς και να επιτραπεί στους 
αγοραστές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις 
δημόσιες συμβάσεις για την υποστήριξη 
κοινών κοινωνικών στόχων που οδηγούν 
στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
εργασίας. Επίσης, είναι αναγκαίο να
απλοποιηθούν οι κανόνες της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, ιδίως όσον 
αφορά την μέθοδο που εφαρμόζεται για 
την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας 
που πρέπει να περιληφθούν στην πολιτική 
για τις δημόσιες συμβάσεις, και να
διευκρινιστούν βασικές έννοιες και 
νοήματα, προκειμένου να κατοχυρωθεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να 
ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές από τη 
σχετική πάγια νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία 
παρέχει νομοθετικές ρυθμίσεις για τον 
τρόπο πραγματοποίησης αγορών. 
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Τροπολογία 3Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δυνάμει του άρθρου 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

(5) Δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας και οι 
κοινωνικές παράμετροι πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι
αναθέτοντες φορείς οφείλουν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και με ποιον τρόπο 
μπορούν να χρησιμοποιούν τη διακριτική 
ευχέρεια τους για να επιλέγουν τεχνικές 
προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης με 
σκοπό την επίτευξη βιώσιμης σύναψης 
των δημόσιων συμβάσεων, ενώ 
ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη
σχέση με το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης, καθώς και τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Δυνάμει 
του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
απαιτήσεις που συνδέονται με την 
εγγύηση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων 
της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να 
προωθηθεί υψηλό επίπεδο απασχόλησης. 
Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει επίσης με 
ποιο τρόπο οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση 
κοινωνικών κριτηρίων και στη βελτίωση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι μπορούν 
να επιτύχουν την καλύτερη σχέση 
κοινωνικής ποιότητας/τιμής για τις 
συμβάσεις τους με την ενθάρρυνση 
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βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων, το 
σεβασμό κοινωνικών κριτηρίων σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας προμήθειας και 
το σεβασμό υποχρεώσεων που 
θεσπίζονται από τη νομοθεσία της 
Ένωσης και /ή την εθνική νομοθεσία 
καθώς και /ή τις συλλογικές συμβάσεις 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου και 
των διατάξεων για την προστασία της 
απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας ή το περιβαλλοντικό δίκαιο ή τις 
διατάξεις του Διεθνούς Κοινωνικού και 
Περιβαλλοντικού Δικαίου που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙ, οι 
οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος, στην 
περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται 
να εκτελεσθούν τα έργα ή να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες .

Αιτιολόγηση
Η παραπομπή στην οριζόντια κοινωνική ρήτρα, που συνιστά καινοτομία της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, είναι σημαντική για βιώσιμες συμβάσεις και για την συμπερίληψη οριζόντιων 
κοινωνικών κριτηρίων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει τα κράτη μέλη να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
Σύμβασης 94 της ΔΟΕ για τις ρήτρες 
εργασίας στις δημόσιες συμβάσεις, και 
ενθαρρύνει τη συμπερίληψη ρητρών 
εργασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Αιτιολόγηση
Η Σύμβαση 94 της ΔΟΕ προβλέπει ότι οι δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνουν ρήτρες εργασίας 
που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών με επιτόπιους 
εργαζομένους. Τα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζονται να τηρούν τις διατάξεις της. Η διευκρίνιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στο 
πλαίσιο της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-346/06 (Rüffert).
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις 
δημόσιες συμβάσεις που καλύπτουν αυτές 
τις υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Λόγω της φύσης τους, είναι 
γενικότερα δύσκολο να συνδυαστούν με 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς που 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Για το 
λόγο αυτό, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να
προτιμούν άλλους τρόπους παροχής των 
υπηρεσιών αυτών και πρέπει να 
διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των 
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών εάν 
παρόλα αυτά αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
Προκειμένου να επιτευχθεί αναβάθμιση 
της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών 
στις συμβάσεις, πρέπει να θεσπιστεί 
ειδικό καθεστώς με υψηλότερο όριο ύψους 
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, της αρχής της 
επικουρικότητας, του πρωτοκόλλου 26 
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πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την 
Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και 
οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή 
να οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα 
κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν 
λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή 
δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων.

για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, 
του άρθρου 14 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του άρθρου 36 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη διαθέτουν 
μεγάλη διακριτική ευχέρεια για τη 
διοργάνωση της επιλογής των παρόχων 
υπηρεσιών με τον τρόπο που κρίνουν 
καταλληλότερο, όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στις ανάγκες των χρηστών 
και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 
χρηστών που ενδέχεται να προκύψουν 
από διαφορετικές γεωγραφικές, 
κοινωνικές ή πολιτισμικές καταστάσεις, 
και για τη διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης, της συνέχειας και της 
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών σε όλες 
τις περιοχές της Ένωσης. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την 
Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν 
σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο ποιότητας, συνέχειας, 
προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας και 
περιεκτικότητας των υπηρεσιών, τις 
ειδικές ανάγκες των διαφορετικών 
κατηγοριών χρηστών, τη συμμετοχή των 
χρηστών, την ικανοποίησή τους, την 
κοινωνική ένταξη και, όπου κρίνεται
σκόπιμο, την καινοτομία.
Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδίως υπόψη 
κριτήρια που συνδέονται με τις 
κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, με την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας. Τα κράτη μέλη ή/και οι 
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δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κάθετης 
πρόβλεψης για την «εσωτερική» 
οργάνωση ή της οριζόντιας διαδημοτικής 
(μεταξύ φορέων του δημοσίου) 
συνεργασίας, ή να οργανώσουν τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κατά οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα 
κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν 
λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή 
δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων. Σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, και ιδίως την 
απόφαση στην υπόθεση C-70/95 
(Sodemare), μπορεί να επιτρέπεται σε 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν κατ’ 
αποκλειστικότητα ορισμένες συμβάσεις 
σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εφόσον 
ένας τέτοιου είδους περιορισμός 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και 
είναι συμβατός με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, εάν είναι απαραίτητος και 
αναλογικός για την επίτευξη ορισμένων 
κοινωνικών στόχων του εθνικού 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Αιτιολόγηση
Η τήρηση βασικών αρχών που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα κοινωνικών υπηρεσιών 
πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Πρέπει να υπογραμμιστεί η ευρεία διακριτική ευχέρεια 
κρατών μελών ή δημόσιων αρχών να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να είναι σαφές ότι 
άλλες μορφές παροχής των εν λόγω υπηρεσιών που δεν συνεπάγονται διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων (λ.χ. διεκπεραίωση από φορείς του δημοσίου ή οριζόντια διαδημοτική 
συνεργασία, ή συγκεκριμένα εθνικά συστήματα όπως είναι η τριμερής σχέση «sozialrechtliches 
Dreiecksverhältnis» στη Γερμανία) υπάρχουν επίσης και συμφωνούν με τη νομοθεσία της ΕΕ. 
Η παραπομπή στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-70/95 (Sodemare) είναι 
απαραίτητη προκειμένου να ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τη 
δημοσίευση προκηρύξεων και να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και 
τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Για αυτόν τον λόγο, 
θα πρέπει να εξελιχθούν σε τυποποιημένα 
μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων 
προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, 
ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον 
συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Συν 
τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 
κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
αρχές να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και 
να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

(19) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τη 
δημοσίευση προκηρύξεων, να μειώσουν 
τον διοικητικό φόρτο, όπως τα έξοδα 
συναλλαγών για τις ΜΜΕ, και να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και 
τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Για αυτόν τον λόγο, 
θα πρέπει να εξελιχθούν σε τυποποιημένα 
μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων 
προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, 
ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον 
συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Συν 
τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 
κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
αρχές να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και 
να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται 
να χρησιμοποιούν σύστημα δελτίων 
υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί ένα 
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αποτελεσματικό νέο εργαλείο διευθέτησης 
των δημόσιων υπηρεσιών.
το «σύστημα δελτίων υπηρεσιών» είναι 
ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει ένα δελτίο 
υπηρεσιών σε πελάτη ο οποίος μπορεί 
στη συνέχεια να λάβει υπηρεσία από 
πάροχο υπηρεσίας η οποία 
περιλαμβάνεται από την αναθέτουσα 
αρχή στο σύστημα δελτίων υπηρεσιών. Η 
αναθέτουσα αρχή καταβάλλει στον 
πάροχο της υπηρεσίας το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αξία του δελτίου 
υπηρεσίας.
Είναι επωφελές για τις ΜΜΕ, διότι είναι 
πολύ εύκολο να συμμετέχουν σε ένα 
σύστημα δελτίων υπηρεσιών. Το σύστημα 
δελτίων υπηρεσιών παρέχει την ελευθερία 
της επιλογής στον πολίτη ο οποίος μπορεί 
να επιλέξει τον πάροχο της υπηρεσίας 
μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. 
Το σύστημα δελτίων υπηρεσιών είναι, 
επίσης, επωφελές για τις αρχές, διότι 
είναι πολύ πιο εύκολο να καθιερωθεί ένα 
σύστημα δελτίων υπηρεσιών σε σχέση με 
το κλασικό σύστημα δημόσιων 
συμβάσεων.
Το σύστημα δελτίων υπηρεσιών δεν 
υπόκειται στο ευρωπαϊκό καθεστώς 
δημόσιων προμηθειών ή στην παρούσα 
οδηγία. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
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που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 
τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού 
μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. 
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται
και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
διακρίσεων ώστε να αποφεύγεται ο 
τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού 
μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. 
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν 
να αγοράσουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες με συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αναφέρουν συγκεκριμένα σήματα, όπως 
το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα
(πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή 
οποιοδήποτε άλλο σήμα, με την 
προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την 
απόκτηση του σήματος συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως είναι η 
περιγραφή του προϊόντος και η 
παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
συσκευασία. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να 
αναπτύσσονται και να υιοθετούνται βάσει 
αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, 
μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως οι κρατικοί οργανισμοί, οι 
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι 
διανομείς ή οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, και το σήμα να είναι προσιτό 
και διαθέσιμο για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

(28) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν 
να αγοράσουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες με συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αναφέρουν συγκεκριμένα σήματα, όπως 
το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα
(πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή 
οποιοδήποτε άλλο σήμα, με την 
προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την 
απόκτηση του σήματος συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως είναι η 
περιγραφή του προϊόντος και η 
παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
συσκευασία. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να 
αναπτύσσονται και να υιοθετούνται βάσει 
αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, 
μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι 
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι 
διανομείς, οι κοινωνικές οργανώσεις ή οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, και το σήμα 
να είναι προσιτό και διαθέσιμο για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Θα πρέπει, αφενός, να 
υπογραμμιστεί η σημασία της 
κατάρτισης του προσωπικού των 
αναθετουσών αρχών και των 
μεμονωμένων φορέων και, αφετέρου, οι 
απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και 
την κατάρτιση θα πρέπει να περιληφθούν 
στις προδιαγραφές ανάθεσης ως 
μακροπρόθεσμη στρατηγική· θα πρέπει 
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να τονιστεί, ωστόσο, ότι αυτές οι 
τελευταίες ενέργειες πρέπει να συνδέονται 
άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης, 
να χαρακτηρίζονται από αναλογικότητα 
και να είναι οικονομικά συμφέρουσες.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32 α). Η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ έχουν καταφέρει 
να παρέχουν νέες, βιώσιμες θέσεις 
εργασίες σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης. Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές 
χρησιμοποιούν περίπου το 18% του 
ΑΕγχΠ για τις δημόσιες συμβάσεις, το εν 
λόγω νομοθετικό καθεστώς έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα 
των ΜΜΕ να συνεχίζουν να δημιουργούν 
νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, οι 
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
καταστούν όσο το δυνατόν πιο 
προσβάσιμες για τις ΜΜΕ, τόσο πάνω
όσο και κάτω από τα όρια που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Πέραν των ειδικών 
εργαλείων, τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα ώστε να ενισχύουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά 
δημόσιων συμβάσεων, τα κράτη μέλη και 
οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται θερμά για τη χάραξη 
στρατηγικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων φιλικών προς τις ΜΜΕ. Η 
Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της με τίτλο 
«Ευρωπαϊκός κώδικας βέλτιστων 
πρακτικών που διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις» (SEC (2008)COM 2193), το 
οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές, 



AD\913040EL.doc 17/52 PE485.939v03-00

EL

προγράμματα και σχέδια δράσης για τη 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
αυτές τις αγορές. Μια αποτελεσματική 
πολιτική σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
πρέπει να είναι συνεκτική. Αφενός, οι 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά τους 
κανόνες που ορίζονται στην οδηγία και, 
αφετέρου, η εφαρμογή γενικών πολιτικών 
για την ενίσχυση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων 
θα εξακολουθήσει να είναι εξαιρετικά 
σημαντική, ιδίως από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει 
να ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς 
που έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική 
οργάνωση ή που έχουν κριθεί ένοχοι 
δωροδοκίας, απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν 
υποψηφίους ή προσφέροντες λόγω 
παραβάσεων περιβαλλοντικών ή 
κοινωνικών υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων 
σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης 
ατόμων με αναπηρίες, ή άλλων μορφών 
σοβαρών επαγγελματικών παραπτωμάτων, 
όπως είναι οι παραβιάσεις των κανόνων 
περί ανταγωνισμού ή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

(34) Οι δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει 
να ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς 
που έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική 
οργάνωση ή που έχουν κριθεί ένοχοι 
δωροδοκίας, απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν 
υποψηφίους ή προσφέροντες λόγω 
παραβάσεων περιβαλλοντικών, 
εργασιακών ή κοινωνικών υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τις 
συλλογικές συμβάσεις και τη δυνατότητα 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες, των 
κανόνων υγείας και ασφάλειας κατά την 
εργασία ή άλλων μορφών σοβαρών 
επαγγελματικών παραπτωμάτων, όπως 
είναι οι παραβιάσεις των κανόνων περί 
ανταγωνισμού ή των δικαιωμάτων 
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διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, 
της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης 
μεταχείρισης. Τα ανωτέρω κριτήρια θα 
πρέπει να εγγυώνται την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού, και επίσης, σε περιπτώσεις 
όπου οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν έργα 
υψηλής ποιότητας, την αγορά προμηθειών 
και υπηρεσιών που είναι οι πλέον 
κατάλληλες για τις ανάγκες τους, για 
παράδειγμα όταν τα επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν παράγοντες 
συνδεόμενους με τη διαδικασία 
παραγωγής. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να καθορίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε
«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» είτε «το χαμηλότερο 
κόστος», λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
δεύτερη περίπτωση έχουν τη δυνατότητα 
να ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά 
πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή 
μέσω των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

(37) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, 
της αποφυγής των διακρίσεων, της ίσης 
μεταχείρισης της αποδοτικότητας 
κόστους – ποιότητας και της επωφελούς 
εφαρμογής των κοινωνικών προτύπων. 
Τα ανωτέρω κριτήρια θα πρέπει να 
εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών 
υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, 
και επίσης, σε περιπτώσεις όπου οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν έργα υψηλής 
ποιότητας, την αγορά προμηθειών και 
υπηρεσιών που είναι οι πλέον κατάλληλες 
για τις ανάγκες τους, για παράδειγμα όταν 
τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης 
περιλαμβάνουν παράγοντες συνδεόμενους 
με τη διαδικασία παραγωγής. Ομοίως, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να καθορίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε
«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» είτε «το χαμηλότερο 
κόστος», τα οποία θα προστίθενται στο 
κριτήριο της ελάχιστης συμμόρφωσης με 
τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 
κοινωνικά πρότυπα. Οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά πρότυπα
και τα πρότυπα βιωσιμότητας, μέσω 
τεχνικών προδιαγραφών ή μέσω των όρων 
εκτέλεσης της σύμβασης.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν 
να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, πρέπει να καθορίζουν τα 
κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές, προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 
καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης, αφού τα κριτήρια αυτά πρέπει 
να επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. 
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

(38) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν 
να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, πρέπει να καθορίσουν τα 
κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και 
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. 
Ο καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης, αφού τα κριτήρια αυτά πρέπει 
να επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. 
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη
διαδικασία παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, 
για έναν συγκεκριμένο τρόπο παροχής 
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προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
δημόσιες συμβάσεις, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στο κριτήριο ανάθεσης
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο 
την προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής 
ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 

υπηρεσιών ή μια συγκεκριμένη διαδικασία 
για οποιοδήποτε άλλο στάδιο του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό 
τον όρο ότι συνδέονται με το αντικείμενο 
της δημόσιας σύμβασης. Ο κανόνας που 
προβλέπει τη σύνδεση με το αντικείμενο 
της σύμβασης πρέπει να ερμηνεύεται 
διασταλτικά. Κατά συνέπεια, για την 
καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών 
παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορεί επίσης να επιτρέπεται στους 
αγοραστές να περιλαμβάνουν, στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα κριτήρια
ανάθεσης, χαρακτηριστικά που αφορούν 
τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που 
συμμετέχουν άμεσα στη συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά
για παράδειγμα, μπορούν να αφορούν 
μόνο την προστασία της υγείας του 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διαδικασία παραγωγής, την εξισορρόπηση 
μεταξύ των φυλών, την πρόσβαση σε επί 
τόπου επαγγελματική κατάρτιση, τη 
συμμετοχή των χρηστών και τη 
διαβούλευση με αυτούς, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το δεοντολογικό εμπόριο ή 
τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. . Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 



AD\913040EL.doc 21/52 PE485.939v03-00

EL

προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως τεχνικές προδιαγραφές 
ή κριτήρια ανάθεσης την οργάνωση, τα 
προσόντα και την πείρα του προσωπικού 
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της 
σχετικής σύμβασης, καθώς αυτό ενδέχεται 
να επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης 
της σύμβασης και, ως αποτέλεσμα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και 
αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και 
πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων 

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων, άνεργων νέων ή ατόμων με 
αναπηρίες, γυναικών ή ανάληψης 
δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους 
ανέργους ή τους νέους, ουσιαστικής 
τήρησης των θεμελιωδών συμβάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),
ενώ τηρείται ταυτόχρονα η αρχή της 
επικουρικότητας, ακόμη και αν οι εν λόγω 
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ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.

συμβάσεις δεν έχουν μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο, καθώς και πρόσληψης ενός 
αριθμού μειονεκτούντων ατόμων που 
υπερβαίνει εκείνον που επιβάλλεται από 
την εθνική νομοθεσία. . 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 α) Οι διατάξεις της οδηγίας πρέπει να 
σέβονται τα διαφορετικά μοντέλα της 
αγοράς εργασίας που ισχύουν στο κάθε 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
μοντέλων αγοράς εργασίας όπου ισχύουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν συμβατικές ρήτρες που 
περιέχουν διατάξεις για την τήρηση των 
συλλογικών συμβάσεων, εφόσον αυτό 
αναφέρεται στην προκήρυξη της 
αναθέτουσας αρχής ή στις συγγραφές 
υποχρεώσεων, ώστε να τηρείται η αρχή 
της διαφάνειας.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ο 

(47) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας και 
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ανάδοχος δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από άλλον οικονομικό φορέα, χωρίς να 
προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τη 
σύμβαση. Ωστόσο, ο ανάδοχος που εκτελεί 
τη σύμβαση μπορεί να υποστεί ορισμένες 
διαρθρωτικές αλλαγές κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, όπως καθαρά εσωτερική 
αναδιοργάνωση, συγχωνεύσεις και 
εξαγορές ή και διαδικασία 
αφερεγγυότητας. Οι εν λόγω διαρθρωτικές 
αλλαγές δεν θα πρέπει να συνεπάγονται 
αυτομάτως απαίτηση έναρξης νέων 
διαδικασιών ανάθεσης για όλες τις 
δημόσιες συμβάσεις τις οποίες εκτελεί η 
σχετική επιχείρηση.

της διαφάνειας, ο ανάδοχος δεν πρέπει να 
αντικατασταθεί από άλλοι οικονομικό 
φορέα χωρίς να πραγματοποιηθεί 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Ωστόσο, ο 
ανάδοχος που εκτελεί τη σύμβαση μπορεί 
να υποστεί ορισμένες διαρθρωτικές 
αλλαγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
όπως καθαρά εσωτερική αναδιοργάνωση, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές ή και 
διαδικασία αφερεγγυότητας. Οι εν λόγω 
διαρθρωτικές αλλαγές δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται αυτομάτως απαίτηση 
έναρξης νέων διαδικασιών ανάθεσης για 
όλες τις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες 
εκτελεί η σχετική επιχείρηση.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των δημοσίων αρχών, σε όλα 
τα επίπεδα, να αποφασίζουν εάν, πώς και 
σε ποιον βαθμό θέλουν να ασκήσουν 
κάποιες δημόσιες λειτουργίες. Οι 
δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν 
δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος 
χρησιμοποιώντας δικούς τους πόρους, 
χωρίς να είναι υποχρεωμένες να 
αναζητήσουν εξωτερικούς οικονομικούς 
παράγοντες. Στις ενέργειες αυτές 
μπορούν να προβαίνουν σε συνεργασία με 
άλλες δημόσιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν και σε 
ποιον βαθμό επιθυμούν να επιτελέσουν τα ίδια δημόσιες λειτουργίες και με ποιον τρόπο 
επιθυμούν να το πράξουν αυτό. Η ελευθερία αυτή συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην 
περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρωτόκολλο 26 για τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος και το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ ενισχύουν τις εθνικές και τοπικές αρμοδιότητες όσον 
αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά και/ή 
διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή έργων 
ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

22. «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά και/ή 
διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή έργων 
ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, την εγκατάσταση, τη χρήση και 
τη συντήρησή τους, από την αγορά των 
πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων 
μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και
συμβιβασμού·

(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
εκδίκασης διαφορών·

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια σύμβαση που ανατίθεται από μια 
αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν 
πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές 
προϋποθέσεις:

1. Μια σύμβαση που ανατίθεται από μια 
αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν 
πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές 
προϋποθέσεις:

(α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν 
λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο 

(α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν 
λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο 
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εκείνου που ασκεί επί των δικών της 
υπηρεσιών

εκείνου που ασκεί επί των δικών της 
υπηρεσιών·

(β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

(γ δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με την 
εξαίρεση νομικά επιβαλλόμενων μορφών 
ιδιωτικής συμμετοχής.

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί 
έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα 
τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου.

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί 
έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα 
τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό 
τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή 
στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται 
η δημόσια σύμβαση.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα ή τις οντότητες
που την ελέγχουν ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της 
ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση, με την εξαίρεση νομικά 
επιβαλλόμενων μορφών ιδιωτικής 
συμμετοχής.

3. Μια αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν 
ασκεί έλεγχο σε ένα νομικό πρόσωπο κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, μπορεί 
εντούτοις να αναθέσει μια δημόσια 
σύμβαση χωρίς να εφαρμόσει τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε νομικό 
πρόσωπο το οποίο ελέγχει από κοινού με 
άλλες αναθέτουσες αρχές, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Μια αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν 
ασκεί έλεγχο σε ένα νομικό πρόσωπο κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, μπορεί 
εντούτοις να αναθέσει μια δημόσια 
σύμβαση εκτός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε νομικό πρόσωπο το 
οποίο ελέγχει από κοινού με άλλες 
αναθέτουσες αρχές, και το νομικό 
πρόσωπο επί του οποίου η αναθέτουσα 
αρχή ή αρχές ασκούν έλεγχο ενδέχεται να 
αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες από αυτούς 
τους δημόσιους ιδιοκτήτες χωρίς 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, υπό τις 



PE485.939v03-00 26/52 AD\913040EL.doc

EL

ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από 
κοινού επί του εν λόγω νομικού προσώπου 
έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκούν επί 
των δικών τους υπηρεσιών·

(α) οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από 
κοινού επί του εν λόγω νομικού προσώπου 
έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκούν επί 
των δικών τους υπηρεσιών·

(β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

(β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με την 
εξαίρεση νομικά επιβαλλόμενων μορφών 
ιδιωτικής συμμετοχής.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 
ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 
ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών 
αρχών που συμμετέχουν·

(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών 
αρχών που συμμετέχουν, ενώ ένας 
εκπρόσωπος ενδέχεται να εκπροσωπεί 
μία ή πολλές αναθέτουσες αρχές που 
συμμετέχουν· ·

(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική 
επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και 
τις σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου·

(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική 
επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και 
τις σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου·

(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις δημόσιες 
συμβάσεις με τις αναθέτουσες αρχές.

(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις δημόσιες 
συμβάσεις με τις αναθέτουσες αρχές.

4. Μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 
δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών 
δεν θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της 

4. Η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών δεν 
θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια του άρθρου 2 , παράγραφος 6 της 
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παρούσας οδηγίας εφόσον πληρούνται οι 
κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

παρούσας οδηγίας και συνεπώς δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς της 
οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών, με στόχο την από 
κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

(α) σκοπός της συνεργασίας είναι η
παροχή καθήκοντος δημόσιας υπηρεσίας
που εκχωρείται σε όλες τις 
συμμετέχουσες δημόσιες αρχές·

(β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος·

(β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος·

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω 
από το 10% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές 
με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω 
από το 20% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές 
με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

(δ) η συμφωνία δεν αφορά 
χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, 
εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στην 
επιστροφή των πραγματικών δαπανών των 
έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών·

(δ) η συμφωνία δεν αφορά 
χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, 
εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στην 
επιστροφή των πραγματικών δαπανών των 
έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών·

(ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
καμία από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες 
αρχές.

(ε) το έργο επιτελείται αποκλειστικά από 
τις σχετικές δημόσιες αρχές, δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή σε καμία από τις 
εμπλεκόμενες αναθέτουσες αρχές, με την 
εξαίρεση νομικά επιβαλλόμενων μορφών 
ιδιωτικής συμμετοχής.

5. Η απουσία ιδιωτικής συμμετοχής που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4 
επαληθεύεται κατά τη στιγμή ανάθεσης 
της σύμβασης ή σύναψης της συμφωνίας.

5. Η απουσία ενεργού ιδιωτικής 
συμμετοχής που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 έως 4 επαληθεύεται τη 
στιγμή ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης 
της συμφωνίας.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, με την εξαίρεση 
νομικά επιβαλλόμενων μορφών ιδιωτικής 
συμμετοχής, γεγονός που συνεπάγεται ότι 
οι υπό εξέλιξη συμβάσεις πρέπει να 
ανοίξουν στον ανταγωνισμό μέσω των 
συνήθων διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
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συμβάσεων.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές σύναψης δημόσιων συμβάσεων Σκοπός και αρχές σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων

-1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των 
δημόσιων κεφαλαίων, η προώθηση των 
δημόσιων συμβάσεων υψηλής ποιότητας, 
η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η 
λειτουργία των αγορών δημόσιων 
συμβάσεων και η διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για επιχειρήσεις και άλλους 
παρόχους κατά την παροχή προμηθειών, 
υπηρεσιών και συμβάσεων δημόσιων 
έργων στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής 
υποβολής προσφορών για ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων. Οι δημόσιες 
συμβάσεις χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, τη 
στήριξη κοινών κοινωνικών στόχων και 
την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. Είναι δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα να 
αποφασίζουν πώς επιθυμούν να 
αναθέτουν και να οργανώνουν τις 
υπηρεσίες τους.

1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν 
τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή 
και αναλογικό τρόπο. Ο σχεδιασμός της 
δημόσιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό 
την εξαίρεσή της από το πεδίο εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας ή τον τεχνητό 
περιορισμό του ανταγωνισμού.

1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν 
τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή 
και αναλογικό τρόπο. Οι λεπτομέρειες των 
δημόσιων συμβάσεων δημοσιοποιούνται.
Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης δεν
μπορεί να γίνεται με στόχο τον 
αποκλεισμό της από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας ή τον τεχνητό 
περιορισμό του ανταγωνισμού.

1α. Οι οικονομικοί φορείς 
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συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται από την ενωσιακή και /ή την 
εθνική νομοθεσία και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας ή το περιβαλλοντικό δίκαιο ή τις 
διατάξεις του Διεθνούς Κοινωνικού και 
Περιβαλλοντικού Δικαίου που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα  XI, οι 
οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος, στην 
περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται 
να εκτελεστούν τα έργα ή να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες.  Η παρούσα 
οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
συμμορφώνονται προς τη Σύμβαση 94 
της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας στις 
δημόσιες συμβάσεις. Οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να προσπαθούν να 
διασφαλίζουν ότι οι εργολήπτες διαθέτουν 
καλή φήμη και δεν έχουν προβεί σε 
σοβαρές παραβιάσεις των εθνικών ή 
διεθνών περιβαλλοντικών, κοινωνικών, 
εργατικών ή άλλων σχετικών νομοθεσιών.
1β. Οι αναθέτουσες αρχές στοχεύουν στη 
«βέλτιστη αξία» στο πλαίσιο της 
πολιτικής δημόσιων συμβάσεων. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης στην πιο οικονομικά 
επωφελή και βιώσιμη προσφορά.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα 
εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που 
έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με 
αναπηρία και μειονεκτούντων 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα 
εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που 
έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με 
αναπηρία και μειονεκτούντων 
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εργαζομένων, ή να προβλέπουν την 
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα 
προγράμματα είναι εργαζόμενοι με 
αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

εργαζομένων, ή να προβλέπουν την 
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα 
προγράμματα είναι άτομα με αναπηρία ή
μειονεκτούντα άτομα. Στα 
«μειονεκτούντα άτομα» περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων: οι άνεργοι, άτομα με 
ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης, άτομα με 
κίνδυνο αποκλεισμού, μέλη ευάλωτων 
ομάδων και μέλη μειονεκτουσών 
μειονοτήτων. Η πρόσκληση του 
διαγωνισμού μπορεί να περιέχει μνεία σε 
αυτή τη διάταξη.

Αιτιολόγηση
Ο όρος «μειονεκτούντα άτομα» πρέπει να διευκρινιστεί, διότι είναι κατά πολύ ευρύτερος από 
τον όρο «άτομα με αναπηρία» που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες. Αυτός ο ορισμός 
δημιουργεί μεγαλύτερη νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 
66 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 
66 παράγραφος 2.

Τροπολογία 27
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις περιορίζονται στο 
αντικείμενο της σύμβασης και η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να μπορεί να 
παρακολουθεί και να ελέγχει εάν 
πληρούνται οι απαιτήσεις·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών 
εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης, οι 
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με
έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών 
εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης, οι 
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με
την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές με την εξής σειρά 
προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που 
μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, 
άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που 
θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν 
υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές 
τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα του 
σχεδιασμού, του υπολογισμού και της 
εκτέλεσης των έργων και της 
χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε 
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παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή 
ισοδύναμο»·

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές, με την εξής σειρά 
προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που 
μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, 
άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς 
θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν 
υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές 
τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα του 
σχεδιασμού, του υπολογισμού και της 
εκτέλεσης των έργων και της 
χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε 
παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή 
ισοδύναμο»··

διαγράφεται

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), παραπέμποντας, ως 
τεκμήριο της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 
στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)·

(γ) με αναφορά στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), παραπέμποντας, ως 
τεκμήριο της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 
στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο στοιχείο (-1)·
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) για ορισμένα χαρακτηριστικά,
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) για άλλα χαρακτηριστικά.

(δ) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
στοιχείο (-1) για ορισμένα χαρακτηριστικά 
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) για ορισμένα άλλα 
χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών με όρους επιδόσεων ή 
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 
στοιχείο α), μπορούν να απαιτούν τα εν 
λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες 
να φέρουν συγκεκριμένο σήμα, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών με όρους επιδόσεων ή 
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 
στοιχείο α), μπορούν να απαιτούν τα εν 
λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες 
να φέρουν συγκεκριμένο σήμα, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι απαιτήσεις για το σήμα αφορούν 
αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των 
έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

(α) οι απαιτήσεις για το σήμα αφορούν 
αποκλειστικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης ή την παραγωγή του 
αντικειμένου της σύμβασης και που είναι 
κατάλληλα για τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών των έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο 
της σύμβασης·

(β) οι απαιτήσεις για το σήμα 
καταρτίζονται βάσει επιστημονικής 
πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων, που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 

(β) οι απαιτήσεις για το σήμα 
καταρτίζονται βάσει επιστημονικής 
πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων, που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
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διακρίσεις· διακρίσεις·
(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην 
οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
οργανισμών, καταναλωτών, 
κατασκευαστών, διανομέων και
περιβαλλοντικών οργανώσεων·

(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας στην 
οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
οργανισμών, καταναλωτών, 
κατασκευαστών, διανομέων, κοινωνικών 
εταίρων, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών οργανώσεων·

(δ) τα σήματα είναι προσιτά σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(δ) τα σήματα είναι προσιτά σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(ε) τα κριτήρια του σήματος καθορίζονται
από τρίτο μέρος, το οποίο είναι 
ανεξάρτητο από τον οικονομικό φορέα που 
υποβάλλει αίτηση για το σήμα.

(ε) η ανάθεση και επαλήθευση του 
σήματος πραγματοποιούνται από τρίτο 
μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον 
οικονομικό φορέα που υποβάλλει αίτηση 
για το σήμα.

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 
από τις αναθέτουσες αρχές. Για τα 
προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, οι 
αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης 
τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν σήμα 
αποδέχονται όλα τα ισοδύναμα σήματα 
που πληρούν τις απαιτήσεις του σήματος 
που αναφέρεται από τις αναθέτουσες 
αρχές. Για τα προϊόντα που δεν φέρουν το 
σήμα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
επίσης να αποδεχτούν τον τεχνικό φάκελο 
του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα ισοδυναμίας. Η παροχή 
αποδείξεων για την ισοδυναμία με
συγκεκριμένο σήμα πρέπει να επιβαρύνει 
τον προσφέροντα που απαιτεί την 
ισοδυναμία.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 

2. Οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
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προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης
ή στην εθνική νομοθεσία και/ή στις 
συλλογικές συμβάσεις στον τομέα  της 
κοινωνικής προστασίας και της 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ, οι οποίες ισχύουν στο 
κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον 
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας 
υπεργολαβιών και εφόσον σχετίζονται με 
το αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) παράνομη διακίνηση ανθρώπων, 
χρήση παιδικής εργασίας ή άλλα 
εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε μια 
σύμβαση, εάν περιέλθει σε γνώση της 
αναθέτουσας αρχής απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, η οποία ορίζει ότι δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις 

2. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε μια 
σύμβαση, εάν περιέλθει σε γνώση της 
αναθέτουσας αρχής απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, η οποία ορίζει ότι δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων, των 
αμοιβών, ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, ή άλλων θεμελιωδών 
υποχρεώσεων στον τομέα της κοινωνικής 
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νομικές διατάξεις του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής.

προστασίας και της προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας  σύμφωνα με τις νομικές 
διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή με τις νομικές διατάξεις 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας 
αρχής.

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης 
των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία 
της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή των διατάξεων 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ. Η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή με τις διεθνείς 
διατάξεις περιλαμβάνει επίσης τη 
συμμόρφωση με ισοδύναμο τρόπο·

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν άλλης 
παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή των διατάξεων 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ. Η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή με τις διεθνείς 
διατάξεις περιλαμβάνει επίσης τη 
συμμόρφωση με ισοδύναμο τρόπο·

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει, με οποιοδήποτε μέσο, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει άλλο 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα·

(γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει, με οποιοδήποτε μέσο, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει άλλο 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
παραβιάζοντας σοβαρά τις εθνικές 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή εργατικές 
νομοθεσίες της χώρας του ή της χώρας 
της αναθέτουσας αρχής ή παραμελώντας 
σοβαρά την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων·

Τροπολογία 39
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή, τα οποία αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού.

Εάν οποιοσδήποτε υποψήφιος ή 
προσφέρων βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 προσκομίσει 
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή, τα οποία 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του ή, κατά 
περίπτωση, την αξιοπιστία των 
υπεργολάβων, παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να επανεξετάσει 
τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αντιστραφεί η λειτουργία αυτού του άρθρου. Ο φορέας δεν πρέπει να 
«αυτο-αποκλείεται», αλλά πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να 
λάβει απόφαση κατά του αποκλεισμού, σε περίπτωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. τα αποδεικτικά στοιχεία των 
προσφερόντων ή υποψηφίων έχουν λάβει 
υπόψη, κατά την κατάρτιση της 
προσφοράς τους, των υποχρεώσεων που 
αφορούν τους φόρους, την 
περιβαλλοντική προστασία, τις διατάξεις 
κοινωνικής προστασίας και προστασίας 
της απασχόλησης και τις συνθήκες 
εργασίας οι οποίες ισχύουν στο κράτος 
μέλος, στην περιφέρεια ή στον τόπο όπου 
πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα ή να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες. 
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει
των οποίων οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι
ένα από τα κατωτέρω:

Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει
του οποίου οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη  και βιωσιμότερη προσφορά.

(α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·
(β) το χαμηλότερο κόστος.
Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της 
τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
67.

Το κόστος αξιολογείται είτε 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
αποδοτικότητας κόστους, όπως είναι η 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 67.

2. Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α), κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται 
βάσει διαφόρων κριτηρίων που 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. 
Στα εν λόγω κριτήρια 
περιλαμβάνονται, εκτός από την 
τιμή ή το κόστος, που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και
άλλα κριτήρια που συνδέονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης
δημόσιας σύμβασης, όπως:

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη και βιωσιμότερη προσφορά 
προσδιορίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων 
που συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Στα εν 
λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, εκτός από 
την τιμή ή το κόστος,
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κύκλου ζωής που αναφέρεται στο άρθρο 
67), άλλα κριτήρια που συνδέονται με το 
αντικείμενο της εν λόγω δημόσιας 
σύμβασης, όπως:

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
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περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του 
καινοτόμου χαρακτήρα·

περιβαλλοντικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών και του καινοτόμου 
χαρακτήρα·

(β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, 
μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο 
οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση 
του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

(β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, 
μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο 
οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, καθώς και τα προσόντα και η 
επαγγελματική συμπεριφορά 
οποιωνδήποτε υπεργολάβων, με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού 
προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι 
αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμη 
οργάνωση, προσόντα και πείρα·

γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης·

(γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης·

(δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, 
στον βαθμό που τα κριτήρια αυτά
διευκρινίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 και αφορούν παράγοντες που 
σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω 
διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις ειδικές 
διαδικασίες παραγωγής ή παροχής των
ζητούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών.

(δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
σταδίου του κύκλου ζωής τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, στον 
βαθμό που τα κριτήρια αυτά καθορίζονται
σύμφωνα με την παράγραφο 4, αφορούν 
παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις 
εν λόγω διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις 
ειδικές διαδικασίες παραγωγής ή παροχής 
των αιτούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 2.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 

4. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με το 
αντικείμενο, διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού και δίκαιου
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
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αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες Οι αναθέτουσες αρχές 
επαληθεύουν αποτελεσματικά, βάσει των 
πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες 
παρέχουν οι προσφέροντες, αν οι 
προσφορές πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.

5. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
υποδεικνύει, στη διακήρυξη διαγωνισμού, 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, στα έγγραφα της 
σύμβασης, ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
στην περίπτωση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς.

5. Η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στα έγγραφα 
της σύμβασης, ή στο περιγραφικό 
έγγραφο, στην περίπτωση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, τη σχετική 
στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα 
επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη και βιωσιμότερης προσφοράς.

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με 
την πρόβλεψη μιας ψαλίδας με το 
κατάλληλο μέγιστο εύρος.

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με 
την πρόβλεψη μιας ψαλίδας με το 
κατάλληλο μέγιστο εύρος.

Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για 
αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα 
αρχή επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για 
αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα 
αρχή επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοστολόγηση κύκλου ζωής καλύπτει, 
στον αντίστοιχο βαθμό, όλες τις ακόλουθες 
δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή 
ενός έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 22:

1. Η κοστολόγηση κύκλου ζωής καλύπτει, 
στον αντίστοιχο βαθμό, όλες τις ακόλουθες
δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή 
ενός έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 22:

(α) το εσωτερικό κόστος, που 
περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται 
με την αγορά, όπως οι δαπάνες παραγωγής, 

(α) το εσωτερικό κόστος, που 
περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται 
με την αγορά, όπως οι δαπάνες παραγωγής, 
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με τη χρήση, όπως οι δαπάνες 
κατανάλωσης ενέργειας, συντήρησης, και 
με το τέλος του κύκλου ζωής, όπως οι 
δαπάνες συλλογής και ανακύκλωσης, και

με τη χρήση, όπως οι δαπάνες 
κατανάλωσης ενέργειας, συντήρησης, και 
με το τέλος του κύκλου ζωής, όπως οι 
δαπάνες συλλογής και ανακύκλωσης, και

(β) το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος 
που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να 
προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και 
άλλες δαπάνες για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.

(β) το εξωτερικό κόστος, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
και/ή περιβαλλοντικού κόστους που 
συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να 
προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει  τις 
επιπτώσεις παραγωγής στο γύρω 
περιβάλλον και τις παρακείμενες 
κοινότητες ή το κόστος των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και άλλων 
εκπομπών ρύπων, καθώς και άλλες 
δαπάνες για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής.

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποίησαν για τον υπολογισμό του 
κόστους κύκλου ζωής. Η 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πρέπει να 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποίησαν για τον υπολογισμό του 
κόστους κύκλου ζωής και παρέχουν τη 
μέθοδο υπολογισμού του κόστους κύκλου 
ζωής σε κάθε προσφέροντα. Η 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πρέπει να 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις
και πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να 
απλοποιηθεί προκειμένου να είναι 
προσβάσιμη στις ΜΜΕ:

(α) να έχει αναπτυχθεί βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή να 
βασίζεται σε άλλα κριτήρια που να 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

(α) να έχει αναπτυχθεί βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή να 
βασίζεται σε άλλα κριτήρια που να 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

(β) να έχει εκπονηθεί για 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·
(γ) να είναι προσιτή σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

(γ) να είναι προσιτή σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν στους 
οικονομικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
φορέων από τρίτες χώρες, τη δυνατότητα 
να εφαρμόζουν διαφορετική μεθοδολογία 
για τον καθορισμό του κόστους κύκλου 

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν στους 
οικονομικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
φορέων από τρίτες χώρες, τη δυνατότητα 
να εφαρμόζουν διαφορετική μεθοδολογία 
για τον καθορισμό του κόστους κύκλου 
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ζωής στην προσφορά τους, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
συνάδει με τις απαιτήσεις των στοιχείων 
α), β) και γ) και είναι ισοδύναμη με τη 
μεθοδολογία που έχει υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή.

ζωής στην προσφορά τους, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
συνάδει με τις απαιτήσεις των στοιχείων 
α), β) και γ) και είναι ισοδύναμη με τη 
μεθοδολογία που έχει υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ζητήσουν από ένα τρίτο 
μέρος επικυρωμένο έγγραφο ως απόδειξη 
για την εκπλήρωση της ισοδυναμίας.

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται 
όταν στα κριτήρια ανάθεσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1
περιλαμβάνεται η κοστολόγηση κύκλου 
ζωής.

3. Κάθε κοινή μεθοδολογία που 
υιοθετείται για τον υπολογισμό του 
κόστους κύκλου ζωής στο πλαίσιο 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης ή στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών τεχνικών 
προδιαγραφών θεωρείται ότι πληροί τα 
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και μπορεί να περιλαμβάνεται στα 
κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 66 παράγραφος 1.

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών και
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρατίθεται 
στο παράρτημα XV. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 89 σχετικά με την ενημέρωση του 
εν λόγω καταλόγου, όταν βάσει της 
θέσπισης νέας νομοθεσίας, κατάργησης ή 
τροποποίησής της, αποδειχθούν αναγκαίες 
οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών και 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρατίθεται 
στο παράρτημα XV. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 89 σχετικά με την ενημέρωση του 
εν λόγω καταλόγου, όταν βάσει της 
θέσπισης νέας νομοθεσίας, κατάργησης ή 
τροποποίησής της, αποδειχθούν αναγκαίες 
οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφοι 3, 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 μπορεί να αφορούν 
ιδίως:

3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 αφορούν ιδίως:

(δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 

(δ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης ή η 
εθνική νομοθεσία και/ή οι συλλογικές 
συμβάσεις στον τομέα του κοινωνικού
δικαίου και οι διατάξεις για την 
προστασία της απασχόλησης και των 
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περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XI ή, εάν οι ανωτέρω 
διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·

συνθηκών απασχόλησης ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις διατάξεις 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XI ή, εάν οι ανωτέρω 
διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·

(ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα

(ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.

4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί 
να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 
δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα.
Απορρίπτει την προσφορά εάν τα 
δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ή όταν η ληφθείσα 
αιτιολόγηση δεν επαρκεί.

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
δ).

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 Άρθρο 70

Όροι εκτέλεσης των συμβάσεων Όροι εκτέλεσης των συμβάσεων
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν, 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν, 
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ιδίως, να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

ιδίως, να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και 
περιλαμβάνουν υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται από την Ένωση και/ή την 
εθνική νομοθεσία και /ή τις συλλογικές 
συμβάσεις στον τομέα του κοινωνικού 
δικαίου και τις διατάξεις για την 
προστασία της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο Παράρτημα XI οι 
οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος, στην 
περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται 
να εκτελεστούν τα έργα ή να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες.
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την 
απαίτηση να προβλέπουν οι οικονομικοί 
φορείς αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων 
τιμών που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων 
των τιμών (χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές στρατηγικές διακυμάνσεων 
των τιμών συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τύπων καθορισμού τιμών) και θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
εκτέλεση της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική προστασία και την προστασία της απασχόλησης και 
τις συνθήκες εργασίας πρέπει να καθορίζονται σαφώς στις ρήτρες για την εκτέλεση της 
σύμβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρησή τους.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 
μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή ζητεί ή υποχρεώνεται 
από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
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τους υπεργολάβους που προτείνει. προτείνει και να παρέχει πληροφορίες 
στους υπεργολάβους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων τους.

1α. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ορίζει 
στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι 
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στον προσφέροντα 
επιβάλλονται και σε πιθανούς τρίτους που 
εκτελούν μέρος της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας.
1β. Κάθε αλλαγή στην αλυσίδα 
υπεργολάβων προτείνεται από τον 
οικονομικό φορέα και συμφωνείται από 
την αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση 
που η προτεινόμενη αλλαγή αφορά επίσης 
τη συμμετοχή νέου υπεργολάβου, ο 
βασικός εργολήπτης αναφέρει το όνομα, 
τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.
1γ. Η προτεινόμενη αλλαγή απορρίπτεται 
εάν δεν εγγυάται την τήρηση του εδαφίου 
1a. 
7. Η αναθέτουσα αρχή, στη σύμβασή της 
με τον κύριο εργολήπτη, καθώς και ο 
κύριος εργολήπτης και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος στις συμβάσεις τους με τους 
υπεργολάβους τους, ορίζουν ότι σε 
περίπτωση που έχουν λόγο να πιστεύουν 
πως ο άμεσος υπεργολάβος τους 
παραβιάζει τους κανόνες στους οποίους 
αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο, ο άμεσος 
υπεργολάβος πρέπει να ενεργήσει άμεσα 
για τη διόρθωση της κατάστασης και ότι, 
εάν δεν το πράξει, η εν λόγω σύμβαση 
τερματίζεται.
8. Εάν η λήξη της σύμβασης και η 
αντικατάσταση του εν λόγω υπεργολάβου 
λάβει τη μορφή μεταβίβασης επιχείρησης, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/23/ΕΚ, 
ισχύουν οι διατάξεις αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 46
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Ούτε το πρώτο εδάφιο ισχύει σε 
περίπτωση αναδιάρθρωσης της 
αναθέτουσας αρχής, διότι η αναθέτουσα 
αρχή έχει το δικαίωμα μεταβίβασης της 
συμφωνίας σε τρίτο μέρος το οποίο θα 
θεωρείται υπεύθυνο για τα καθήκοντα 
της αναθέτουσας αρχής.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, 
δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να 
καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον 
πληρούται μία από τις κατωτέρω
προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τηρείται 
η εθνική νομοθεσία περί δημόσιων 
συμβάσεων κατά τη λήξη σύμβασης 
δημόσιων προμηθειών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, όταν παρέχουν στις
αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα, δυνάμει 
των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να 
καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, να 
απαιτήσουν την εκπλήρωση μίας εκ των
κατωτέρω προϋποθέσεων:
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 α (νέο) τίτλος III – κεφάλαιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία 
διακριτική ευχέρεια να διοργανώνουν την 
επιλογή των παρόχων υπηρεσιών κατά 
τρόπο που θεωρούν πλέον κατάλληλο και 
είναι ελεύθερα να παρέχουν τα ίδια 
κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες ή να διοργανώνουν την παροχή 
τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που δεν 
καθιστά αναγκαία τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει 
σε συγκεκριμένες εθνικές διαδικασίες, 
π.χ. διαδικασίες που βασίζονται στην 
ελεύθερη επιλογή παρόχων υπηρεσιών 
από το χρήστη, δηλαδή σύστημα παροχής 
δελτίων, μοντέλο ελεύθερης επιλογής, 
τριγωνική σχέση, ή στην αρχή ότι όλοι οι 
πάροχοι κοινωνικών ή λοιπών ειδικών 
υπηρεσιών που συμμορφούνται με τους 
όρους οι οποίοι ορίζονται βάσει 
προηγούμενης νομοθεσίας, ανεξαρτήτως 
της νομικής μορφής τους, πρέπει να τους 
επιτρέπεται η παροχή αυτών των 
υπηρεσιών εφόσον τηρούνται οι γενικές 
αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας και της αποφυγής 
διακρίσεων. 

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και 
επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής 
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών φορέων και επιτρέποντας
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λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

στις αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη διασφάλισης της υψηλής
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, του προσιτού κόστους, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων μειονεκτουσών 
και ευάλωτων ομάδων, την εμπλοκή και 
την ενδυνάμωση των χρηστών, την 
ικανοποίησή τους, την κοινωνική 
ενσωμάτωση και, όπου κρίνεται σκόπιμο,
την καινοτομία. Αποκλείουν η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών να γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας. Κατά την 
κατάρτιση κριτηρίων ποιότητας, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναφέρονται στα κριτήρια που ορίζονται 
στο εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
2a. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιλέξουν να περιορίσουν τη συμμετοχή 
σε διαγωνισμό για την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
υγείας σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
εφόσον εθνική νομοθεσία η οποία είναι 
συμβατή με την ευρωπαϊκή προβλέπει 
περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες προς όφελος των μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων, σύμφωνα 
με τη νομολογία του ΔΕΚ. Στη 
προκήρυξη του διαγωνισμού γίνεται μνεία 
της παρούσας διάταξης. Πρέπει να 
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γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η ετήσια έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης ετήσια σύγκριση 
ανάμεσα στις τιμές που υποβλήθηκαν και 
το πραγματικό κόστος των συμβάσεων 
που έχουν ήδη εκτελεστεί και τον 
ενδεχόμενο αντίκτυπο στον αριθμό του 
προσωπικού που απασχόλησαν οι 
προμηθευτές.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – εδάφιο 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την επωνυμία του αναδόχου και την 
αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το 
τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους·

(ε) την επωνυμία του αναδόχου και την 
αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το 
τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους και πληροφορίες σχετικά με τους 
υπεργολάβους τους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και των 
νομικών εκπροσώπων τους·

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τους φόρους, την 
περιβαλλοντική προστασία, και με 
υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο 
κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον 
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και οι 
οποίες εφαρμόζονται στα έργα που 
εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τους φόρους και την 
περιβαλλοντική προστασία και με 
υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού
δικαίου, και διατάξεις για την προστασία 
της απασχόλησης και τις συνθήκες 
εργασίας, οι οποίες ισχύουν στο κράτος 
μέλος, στην περιφέρεια ή στον τόπο όπου 
πρόκειται να εκτελεσθούν τα έργα ή να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες και που
εφαρμόζονται στα έργα που εκτελούνται
επιτόπου ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές δηλώνουν πού 
βρίσκονται οι πληροφορίες στα έγγραφα 
της σύμβασης.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – σημείο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"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:

«Πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που 
έχει καταρτισθεί με συναίνεση και έχει
εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό 
τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή
χρήση, της οποίας όμως η τήρηση δεν 
είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μια από 
τις ακόλουθες κατηγορίες:

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVI – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Υπηρεσίες που παρέχουν οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

διαγράφεται

– Ιατρικές υπηρεσίες επειγόντων 
περιστατικών
– Σχολικές και μαθητικές μεταφορές
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