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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 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον
καθορισμό και την εφαρμογή των



PA\901907EL.doc 5/54 PE485.939v02-00

EL

πολιτικών και των δράσεών της, η
Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η
παρούσα οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη
αυτών των στόχων με την προώθηση
βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων, τη
συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης και με την τήρηση 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

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 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) 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.

Or. en

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).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Η παρούσα οδηγία διασφαλίζει την
εφαρμογή της οδηγίας 2001/23/ΕΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση 
των κανόνων του ίσου ανταγωνισμού και 
η προστασία των εργαζομένων στο 
πλαίσιο μεταβίβασης μιας επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δημόσια αρχή αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα αρμοδιότητα που εκτελούνταν 
προηγουμένως από το δημόσιο τομέα, τούτο μπορεί να συνεπάγεται μεταβίβαση σύμφωνα με 
την οδηγία για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η οδηγία για 
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και η οποία προβλέπει σημαντικές διαδικασίες ενημέρωσης και 
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διαβούλευσης και αποτρέπει κάθε αλλαγή στις ισχύουσες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Οι αναθέτουσες αρχές διαθέτουν
ευρεία διακριτική ευχέρεια να
χρησιμοποιούν τόσο τεχνικές
προδιαγραφές όσο και κριτήρια ανάθεσης 
για την επίτευξη των στόχων τους, 
συμπεριλαμβανομένων στόχων 
βιωσιμότητας. Με την προϋπόθεση ότι 
πληρούται ο κανόνας για την σύνδεση με 
το αντικείμενο της σύμβασης, η παρούσα 
οδηγία δεν προτίθεται να περιορίσει 
περαιτέρω τη θεματολογία που μπορεί να 
αντιμετωπίζει η αναθέτουσα αρχή μέσω 
τεχνικών προδιαγραφών ή κριτηρίων για 
την ανάθεση συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στη μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Για
το λόγο αυτό, οι δημόσιες αρχές πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια για την 
συμπερίληψη κριτηρίων βιωσιμότητας στις τεχνικές προδιαγραφές και στα κριτήρια για την 
ανάθεση συμβάσεων, με την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο (όπως προβλέπει η 
ευρωπαϊκή νομολογία για τις δημόσιες συμβάσεις).

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα
κριτήρια ανάθεσης και οι όροι εκτέλεσης 
της σύμβασης διακρίνονται από το ρόλο 
που διαδραματίζουν στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης και όχι λόγω του 
περιεχομένου τους. Μέσω των τεχνικών
προδιαγραφών, η αναθέτουσα αρχή 
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καθορίζει ρητές απαιτήσεις. Αντίθετα, τα
κριτήρια ανάθεσης επιτρέπουν στην 
αναθέτουσα αρχή να συγκρίνει τα σχετικά 
πλεονεκτήματα διαφόρων συνδυασμών 
κριτηρίων. Τέλος, οι ρήτρες για την
εκτέλεση συμβάσεων καθορίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελείται η 
σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω ο ρόλος τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων ανάθεσης και
ρητρών εκτέλεσης της σύμβασης. Η αναθεώρηση της οδηγίας δίνει τη δυνατότητα να
διευκρινιστεί ότι οι παράμετροι αυτές πρέπει να διακρίνονται σύμφωνα με τη μορφή και όχι με 
το περιεχόμενό τους. Τούτο θα επιτρέψει να περιλαμβάνονται ήδη στις τεχνικές προδιαγραφές 
στόχοι βιωσιμότητας. Επιπλέον, η διάκριση τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων ανάθεσης και 
ρητρών εκτέλεσης των συμβάσεων με γνώμονα το περιεχόμενό τους δεν λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη τον κανόνα «σύνδεσης με το αντικείμενο» που ισχύει και για τις τρεις αυτές 
παραμέτρους και δεν σέβεται πλήρως τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν οι αναθέτουσες 
αρχές να καθορίζουν και να αποφασίζουν τι συμβάσεις επιθυμούν να αναθέτουν.

Τροπολογία 6

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 

(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 
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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 
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.

παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών εάν 
παρόλα αυτά αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. Για την καλύτερη 
προστασία της ποιότητας των υπηρεσιών 
αυτών στις δημόσιες συμβάσεις, θα 
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, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Ο σημαντικός 
ρόλος και η ευρεία διακριτική ευχέρεια 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών κατά την παροχή, ανάθεση και 
οργάνωση υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος συμφωνεί επίσης με το 
Πρωτόκολλο 26 για τις Υπηρεσίες 
Γενικού Συμφέροντος, το άρθρο 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 36 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 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 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, εξασφαλίζοντας 
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υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και 
προσιτού κόστους, την ίση μεταχείριση 
και την προώθηση της καθολικής 
πρόσβασης και των δικαιωμάτων του 
χρήστη. Τούτο σημαίνει ότι αρχές, όπως 
η ποιότητα, η συνέχεια, η 
προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα και η 
πληρότητα των υπηρεσιών, καθώς και ο 
δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τα κράτη
μέλη ή/και οι 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.

Or. en
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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.

Τροπολογία 7

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 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
και άλλα χαρακτηριστικά του κύκλου 
ζωής. Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να καθορίζουν κριτήρια 
ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
προβληματισμών βιωσιμότητας της 
αναθέτουσας αρχής. Οι αναθέτουσες
αρχές έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
ορίσουν τα κατάλληλα πρότυπα 
βιωσιμότητας και ποιοτικά πρότυπα μέσω
τεχνικών προδιαγραφών ή μέσω των όρων
εκτέλεσης της σύμβασης..
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

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) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
καθορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης βάσει 
των οποίων θα αξιολογήσουν τις 
προσφορές, προκειμένου να 
προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, 
λαμβάνοντας υπόψη προβληματισμούς 
βιωσιμότητας. 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.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 

(40) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 



PA\901907EL.doc 13/54 PE485.939v02-00

EL

προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, με την οποία να 
εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες αρχές να 
προωθούν τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές 
προμηθειών τους. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να προσδιορίζουν την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και το χαμηλότερο κόστος
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
προσδιορισμού του κόστους διάρκειας 
ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι η 
μεθοδολογία που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται καθορίζεται με 
αντικειμενικό τρόπο που δεν δημιουργεί 
διακρίσεις και έχουν πρόσβαση σε αυτή 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια του 
κόστους διάρκειας ζωής περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, 
τόσο τις εσωτερικές δαπάνες (όπως είναι οι 
δαπάνες ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, 
συντήρησης και διάθεσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής) όσο και τις εξωτερικές 
δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι μπορούν 
να αποτιμηθούν χρηματικά και να 
υπόκεινται σε παρακολούθηση. Θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε 
επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής για ειδικές 
κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών· 
όποτε χρησιμοποιείται τέτοια μεθοδολογία, 
η χρήση της θα πρέπει να καθίσταται 
υποχρεωτική.

προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, με την οποία να 
εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες αρχές να 
προωθούν τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές 
προμηθειών τους. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές 
πρέπει να προσδιορίζουν την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη και
βιωσιμότερη προσφορά χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση προσδιορισμού του 
κόστους διάρκειας ζωής, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεθοδολογία που 
πρόκειται να χρησιμοποιείται καθορίζεται 
με αντικειμενικό τρόπο που δεν δημιουργεί 
διακρίσεις και έχουν πρόσβαση σε αυτή 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια του 
κόστους διάρκειας ζωής περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, 
τόσο τις εσωτερικές δαπάνες (όπως είναι οι 
δαπάνες ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, 
συντήρησης και διάθεσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής) όσο και τις εξωτερικές 
δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι μπορούν 
να αποτιμηθούν χρηματικά και να 
υπόκεινται σε παρακολούθηση. Θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε 
επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής για ειδικές 
κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών· 
όποτε χρησιμοποιείται τέτοια μεθοδολογία, 
η χρήση της θα πρέπει να καθίσταται 
υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 10

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 

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 



PE485.939v02-00 14/54 PA\901907EL.doc

EL

να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής 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. 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 

να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του 
κύκλου ζωής, όπως είναι μια 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων, λ.χ., κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών παραμέτρων, έναν 
συγκεκριμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών,
απαιτήσεις λειτουργίας ή εκτέλεσης με 
στόχο την ελαχιστοποίηση ή 
μεγιστοποίηση περιβαλλοντικών ή 
κοινωνικών επιπτώσεων, 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. Θα πρέπει να 
προβλέπεται ευρεία ερμηνεία του κανόνα 
για τη σύνδεση με το αντικείμενο της 
σύμβασης. 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
μπορούν, για παράδειγμα, να αφορούν
μόνο την προστασία της υγείας του
προσωπικού που συμμετέχει στη
διαδικασία παραγωγής, την ισορροπία
μεταξύ των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
εξισορρόπηση επαγγελματικής-ιδιωτικής 
ζωής), πρόσβαση στην επιγραμμική 
επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή 
των χρηστών και διαβούλευση με αυτούς, 
προσιτές τιμές, ανθρώπινα δικαιώματα, 
εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια ή τη
διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
των μειονεκτούντων ατόμων ή μελών
ευάλωτων ομάδων (όπως μακροχρόνια 
άνεργοι, Ρομά, μετανάστες ή νεότεροι και 
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι) μεταξύ των
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με
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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 
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.

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 
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 και τη 
βιωσιμότητα της εκτέλεσης της σύμβασης 
και, ως αποτέλεσμα, την οικονομική αξία 
της προσφοράς. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή στα 
κριτήρια ανάθεσης κοινωνικές 
παραμέτρους που σχετίζονται με το 
εξωτερικό κοινωνικό κόστος που 
συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
όπως είναι οι επιπτώσεις της παραγωγής 
στο γύρω περιβάλλον και σε γειτονικές 
κοινότητες. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
να καθορίζουν στις τεχνικές 
προδιαγραφές υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας,
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
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εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε περίπτωση που δημόσια αρχή αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα αρμοδιότητα που εκτελούνταν 
προηγουμένως από το δημόσιο τομέα, τούτο μπορεί να συνεπάγεται μεταβίβαση σύμφωνα με 
την οδηγία για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η οδηγία για 
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και η οποία προβλέπει σημαντικές διαδικασίες ενημέρωσης και 
διαβούλευσης και αποτρέπει κάθε αλλαγή στις ισχύουσες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να δικαιούται να
απορρίψει την προσφορά. Η απόρριψη θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική σε 
περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα αρχή έχει 
διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή 
που χρεώνεται είναι αποτέλεσμα της μη 

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να απορρίψει την 
προσφορά. Η απόρριψη θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπου η 
αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η 
ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που χρεώνεται 
είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
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συμμόρφωσης με την υποχρεωτική
νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού 
δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
εργατικού δικαίου.

την νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου, ή με
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 12

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 

(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 
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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 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.

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 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία. 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας, οι αναθέτουσες αρχές 
πρέπει να θεσπίζουν διατάξεις που 
ορίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
στις ρήτρες για την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Οι νόμοι, οι ρυθμίσεις και οι 
συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, που 
ισχύουν σε θέματα συνθηκών εργασίας και 
ασφάλειας στην εργασία, εφαρμόζονται 
κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, 

(44) Οι νόμοι, οι ρυθμίσεις και οι
συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, που
ισχύουν στον τόπο όπου παρέχεται το 
έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια σε 
θέματα συνθηκών εργασίας και ασφάλειας 



PA\901907EL.doc 19/54 PE485.939v02-00

EL

υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί, 
καθώς και η εφαρμογή τους, 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης. 
Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι 
εργαζόμενοι ενός κράτους μέλους 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος για την υλοποίηση μιας δημόσιας 
σύμβασης, η οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αναφέρει 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 
τηρούνται στη χώρα υποδοχής όσον 
αφορά αυτούς τους αποσπασμένους 
εργαζομένους. Εάν το εθνικό δίκαιο 
περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, η 
μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό παράπτωμα 
από πλευράς του οικείου οικονομικού 
φορέα, δυνάμενο να επιφέρει τον 
αποκλεισμό του εν λόγω οικονομικού 
φορέα από τη διαδικασία σύναψης μιας 
δημόσιας σύμβασης.

στην εργασία, πρέπει να εφαρμόζονται 
κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, 
μεταξύ άλλων σε διασυνοριακές 
περιστάσεις στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος. Εάν το εθνικό δίκαιο 
περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, η 
μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό παράπτωμα 
από πλευράς του οικείου οικονομικού 
φορέα, δυνάμενο να επιφέρει τον 
αποκλεισμό του εν λόγω οικονομικού 
φορέα από τη διαδικασία σύναψης μιας 
δημόσιας σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις για την προστασία της απασχόλησης και
για τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συλλογικών συμφωνιών, και σε
περίπτωση απόσπασης εργαζομένων. Η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-346/06 
(Rüffert) είχε ως αποτέλεσμα να ερμηνεύονται τα βασικά πρότυπα που καθορίζει η οδηγία
96/71/ΕΚ ως κατ’ ανώτατο όριο βασικοί κανόνες, καθορίζοντας μόνο συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής και δεσμευτικού χαρακτήρα και ελάχιστες αμοιβές· ωστόσο, πρέπει να 
διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22a. Ως «χαρακτηριστικά του κύκλου 
ζωής» νοούνται στοιχεία που σχετίζονται 
με οποιοδήποτε τμήμα του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος ή έργου ή της παροχής 
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υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο σημείο 
(22) του παρόντος άρθρου. Τα
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής
μπορούν να είναι μη ορατά
χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται σε ένα 
προϊόν κατόπιν επιλογών κατά την 
παραγωγή ή σε άλλα στάδια του κύκλου 
ζωής που δεν χρησιμοποιείται το προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής» είναι απαραίτητα για τη συνεκτίμηση προβληματισμών
των δημόσιων αρχών όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Πρέπει να καθορίζονται προκειμένου να 
διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να περιλαμβάνονται σε τεχνικές προδιαγραφές 
και σε κριτήρια ανάθεσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να εφαρμόζουν 
την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση ή τον ανταγωνιστικό 
διάλογο όταν η δημόσια σύμβαση μπορεί 
να συνεπάγεται μεταβίβαση επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δημόσια αρχή αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα αρμοδιότητα που εκτελούνταν 
προηγουμένως από το δημόσιο τομέα, τούτο μπορεί να συνεπάγεται μεταβίβαση σύμφωνα με 
την οδηγία για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η οδηγία για 
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και η οποία προβλέπει σημαντικές διαδικασίες ενημέρωσης και 
διαβούλευσης και αποτρέπει κάθε αλλαγή στις ισχύουσες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο (ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) λόγω απαιτήσεων διαβούλευσης με 
εκπροσώπους των εργαζομένων για έργα 
ή υπηρεσίες που αφορούν το προσωπικό.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που 
απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες 
ή οι προμήθειες.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που 
απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες 
ή οι προμήθειες προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της αναθέτουσας 
αρχής, συμπεριλαμβανομένων στόχων 
βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην 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.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22a
(νέο). 

Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει:
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Or. en

Αιτιολόγηση
Τα κοινωνικά κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης. Πρέπει να μπορούν οι δημόσιες αρχές να απαιτούν την τήρηση ορισμένων 
κοινωνικών κριτηρίων που περιλαμβάνονται ήδη στις τεχνικές προδιαγραφές. Δεδομένου ότι η 
οργάνωση, τα προσόντα και οι εμπειρίες του προσωπικού επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την 
ποιότητα και βιωσιμότητα ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
απαιτείται η τήρηση ορισμένων στοιχείων που περιλαμβάνονται ήδη στις τεχνικές 
προδιαγραφές.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η 
τήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, 
ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ισορροπία 
μεταξύ των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
εξισορρόπηση επαγγελματικής -
ιδιωτικής ζωής), κοινωνική 
ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων δυνατότητες 
απασχόλησης για εργαζόμενους με 
αναπηρία και μειονεκτούντες ή 
ευάλωτους εργαζόμενους (όπως ανέργους 
επί μακρό χρόνο, Ρομά, μετανάστες ή 
νεότερους και ηλικιωμένους 
εργαζόμενους), πρόσβαση σε επιγραμμική 
επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή 
των χρηστών και διαβούλευση μ’ αυτούς, 
προσιτές τιμές, ανθρώπινα δικαιώματα 
και εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια·

Or.en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (β) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κοινωνικές παράμετροι που
σχετίζονται με το εξωτερικό κοινωνικό
κόστος που συνδέεται άμεσα με τον 
κύκλο ζωής, όπως αναφέρεται στο σημείο
(22) του άρθρου 2, όπως είναι οι 
επιπτώσεις της παραγωγής στο γύρω 
περιβάλλον και τις γειτονικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο (γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και 
συμβάσεις για το σχεδιασμό έργων, η 
οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί να 
εκτελέσει τη σύνθεση.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, όπως με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
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καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας, καθορίζονται σαφώς 
από τις αναθέτουσες αρχές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ως μέρος των ρητών 
απαιτήσεων για τη διαδικασία 
δημοπράτησης της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική προστασία και την προστασία της απασχόλησης
καθώς και με τις συνθήκες εργασίας πρέπει να καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές ως
ρητές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την έγκριση κάθε υποψηφιότητας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 α – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, με την 
προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι 
επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν 
στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο της σύμβασης και στις 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη 
σύμβαση·

(α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών, με την προϋπόθεση ότι 
οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς 
ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες 
να προσδιορίζουν το αντικείμενο της 
σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να 
αναθέτουν τη σύμβαση,
συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, απαιτήσεων που 
σχετίζονται με χαρακτηριστικά του 
κύκλου ζωής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, που 
αναφέρονται στο σημείο (22α νέο) του
άρθρου 2·

Or. en
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Τροπολογία 24

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 
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.

2. Οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν 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 προβλέπονται στη 
νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας, καθώς και στην αλυσίδα 
υπεργολαβίας.

Or. en

Τροπολογία 25

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 

2. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε μια
σύμβαση, εάν περιέλθει σε γνώση της
αναθέτουσας αρχής απόφαση με ισχύ
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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 νομικές διατάξεις του κράτους μέλους 
της αναθέτουσας αρχής.

δεδικασμένου, η οποία ορίζει ότι δεν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων, των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που
αφορά τον κοινωνικό τομέα και τις 
συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία και 
την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η μη τήρηση διατάξεων για την προστασία της κοινωνίας και της εργασίας πρέπει να συνιστά
υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού. Στην παρούσα διάταξη πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται
εθνικές νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμβάσεις
που ισχύουν στον τόπο όπου παρέχεται το έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι οικονομικοί φορείς
(συμπεριλαμβανομένων των 
υπεργολάβων) που αναφέρονται σε 
επίσημο μητρώο μη συμμόρφωσης που 
προβλέπει το άρθρο 83α (νέο) θα 
αποκλείονται από κάθε συμμετοχή σε 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 α – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) 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·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Αυτός ο λόγος αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους υποχρεωτικούς λόγους 
αποκλεισμού και να συμπληρωθεί.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μια αναθέτουσα αρχή αποκλείει τη 
δυνατότητα συμμετοχής οικονομικού 
φορέα σε δημόσια σύμβαση εάν 
πληρούται ένας από τους όρους που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 2α
(νέα) και στα στοιχεία γ) ή δ) της 
παραγράφου 3 σε συνάρτηση με 
υπεργολάβο που προτείνει ο οικονομικός 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 71.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Η μη τήρηση διατάξεων για την προστασία της κοινωνίας και της εργασίας πρέπει να συνιστά
υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού. Στην παρούσα διάταξη πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται
εθνικές νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμβάσεις
που ισχύουν στον τόπο όπου παρέχεται το έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια.

Τροπολογία 29

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.

Οποιοσδήποτε υποψήφιος, προσφέρων ή 
υπεργολάβος 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.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων αποδεικνύει ότι έχει 
επανορθώσει τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και 
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, 
οργανωτικά και προσωπικά μέτρα 
κατάλληλα για την πρόληψη περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Οι 
αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τα μέτρα 
που ελήφθησαν από τους υποψηφίους και
τους προσφέροντες, λαμβάνοντας υπόψη 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

Για τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος, ο 
προσφέρων ή ο υπεργολάβος αποδεικνύει 
ότι έχει επανορθώσει τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και 
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, 
οργανωτικά και προσωπικά μέτρα 
κατάλληλα για την πρόληψη περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Οι 
αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τα μέτρα 
που ελήφθησαν από τους υποψηφίους,
τους προσφέροντες ή τους υπεργολάβους
λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τις 
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περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 
του παραπτώματος. Εάν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι τα μέτρα δεν επαρκούν, 
αναφέρει τους λόγους της απόφασής της.

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα μέτρα δεν 
επαρκούν, αναφέρει τους λόγους της 
απόφασής της.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) πείρα με βιώσιμες και κοινωνικές 
επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή 
προσφέρων διαθέτει τις νομικές και 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις 
εμπορικές και τεχνικές ικανότητες για την 
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης. 
Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι 
αυστηρά ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού
ανταγωνισμού.

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή 
προσφέρων διαθέτει τις νομικές και 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις 
εμπορικές και τεχνικές ικανότητες και τις 
ικανότητες και γνώσεις σχετικά με 
κοινωνικές και βιώσιμες συμβάσεις. 
Όλες οι απαιτήσεις συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης δίκαιου
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες 
αρχές δύνανται να απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της 
σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 
να συμπεράνουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
δεν θα εκτελέσουν τη σύμβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, εάν η 
αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχουν 
συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες 
αρχές δύνανται να απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την πείρα για να εξασφαλιστεί 
η εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο 
επίπεδο ποιότητας και, όποτε ζητείται από 
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με κάθε 
ρήτρα για την εκτέλεση σύμβασης που 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 
71. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
συμπεράνουν ότι οι οικονομικοί φορείς δεν 
θα εξασφαλίσουν την εκτέλεση της 
σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας, εάν η αναθέτουσα αρχή 
διαπιστώσει ότι έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να διευρυνθεί η διατύπωση προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εποπτείας
των υπεργολάβων. Το άρθρο αυτό θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να χρησιμοποιούν το στάδιο επιλογής για την αξιολόγηση της ικανότητας του 
εργολήπτη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Όσον αφορά την πείρα με κριτήρια 
βιωσιμότητας και κοινωνικών επιδόσεων, 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη 
επενδύσεις σε δεξιότητες και κατάρτιση 
και εμπειρίες με τη διαχείριση της 
αλυσίδας προμηθειών.

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών 
φορέων μπορούν να αποδεικνύονται με 
έναν ή περισσότερους από τους τρόπους 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIV 
μέρος 2, ανάλογα με τη φύση, την 
ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση 
των έργων, των προμηθειών ή των 
υπηρεσιών.

3. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών 
φορέων μπορούν να αποδεικνύονται με 
έναν ή περισσότερους από τους τρόπους 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIV 
μέρος 2, ανάλογα με τη φύση, την 
ποσότητα την ποιότητα, τη βιωσιμότητα
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των 
έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

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 προσφορά.

(α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·
(β) το χαμηλότερο κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 και οι «κοινωνικοί στόχοι» 
που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, απαιτούνται βιωσιμότερες 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διαγραφεί το κριτήριο
του χαμηλότερου κόστους (πράγμα που συνιστά ήδη την τρέχουσα πρακτική σε ορισμένα κράτη 
μέλη, λ.χ. στη Γερμανία). Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά πρέπει να 
αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και βιωσιμότερη προσφορά ούτως 
ώστε να είναι σαφές τι αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτός ο όρος.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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:

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ή 
χαρακτηριστικά κύκλου ζωής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 σημεία 22 και 22 
(α νέο), 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.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να αναφέρεται σαφώς η δυνατότητα συμπερίληψης κοινωνικών κριτηρίων.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η 
τήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, 
ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ισορροπία 
μεταξύ των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
εξισορρόπηση επαγγελματικής -
ιδιωτικής ζωής), κοινωνική 
ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων δυνατότητες 
απασχόλησης για εργαζόμενους με 
αναπηρία και μειονεκτούντες ή 
ευάλωτους εργαζόμενους (όπως ανέργους 
επί μακρό χρόνο, Ρομά, μετανάστες ή 
νεότερους και ηλικιωμένους 
εργαζόμενους), πρόσβαση σε επιγραμμική 
επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή 
των χρηστών και διαβούλευση μ’ αυτούς, 
προσιτές τιμές, ανθρώπινα δικαιώματα 
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και εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
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.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με το 
αντικείμενο (τούτο δεν αποκλείει μη 
ορατά χαρακτηριστικά προϊόντων ή 
υπηρεσιών όπως χαρακτηριστικά κύκλου 
ζωής που αναφέρονται στο σημείο (22a
νέο), διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού και δίκαιου
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Προκειμένου να επιτραπεί η σαφής κατανόηση των όρων για τη συμπερίληψη κριτηρίων
βιωσιμότητας όπως είναι κοινωνικά θέματα στα κριτήρια ανάθεσης, θα πρέπει να προστεθεί
στο σημείο αυτό το κριτήριο σύνδεσης με το αντικείμενο της σύμβασης. Τούτο δεν αποκλείει τα
επονομαζόμενα «μη ορατά» χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) το εξωτερικό κοινωνικό κόστος που 
συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, υπό 
την προϋπόθεση ότι μπορεί να 
προσδιοριστεί και επαληθευθεί η 
νομισματική του αξία, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της 
παραγωγής στο γύρω περιβάλλον και 
γειτονικές κοινότητες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρεται εκτός από το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος και το
εξωτερικό κοινωνικό κόστος στο κόστος κύκλου ζωής. Το εξωτερικό κοινωνικό κόστος μπορεί
για παράδειγμα να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της παραγωγής στο γύρω περιβάλλον και τις
γειτονικές κοινότητες.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να έχει εκπονηθεί για 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο αυτό είναι υπερβολικά περιοριστικό. Θα πρέπει να επαρκεί για τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής να βασίζεται σε επιστημονικά ή άλλα αντικειμενικά και 
μη μεροληπτικά κριτήρια και να είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν 
πληρούνται όλες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν 
πληρούται μια από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 50% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών

(α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 25% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών, ή

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι όροι που πρέπει να πληρούνται ώστε να χαρακτηρίζεται μια προσφορά ασυνήθιστα χαμηλή
δεν θα πρέπει να είναι σωρευτική. Η τιμή ή η διαφορά των 25% σε σχέση με το μέσο όρο είναι 
ήδη αρκετά υψηλή.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 20% 
από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς·

(β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 10% 
από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς·

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Ο όρος αυτός είναι υπερβολικά περιοριστικός. Μια προσφορά μπορεί να είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή χωρίς να πληρούται ο όρος αυτός.



PE485.939v02-00 38/54 PA\901907EL.doc

EL

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να 
ζητήσουν εξηγήσεις.

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να
ζητήσουν εξηγήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις 
τις οποίες η τιμή ή το κόστος που 
χρεώνεται είναι χαμηλότερο από την τιμή 
ή το κόστος που καταβάλλεται στον εν 
λόγω φορέα ή όποτε η τιμή ή το κόστος 
που χρεώνεται είναι χαμηλότερου ύψους 
από τις τιμές που προκύπτουν από άλλες 
τρέχουσες και συγκρίσιμες διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·

(δ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή
με υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
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ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τη συμμόρφωση με απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το άρθρο 71.

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σκόπιμο να περιληφθεί παραπομπή στο άρθρο 71 για την υπεργολαβία στις αιτιολογήσεις
που πρέπει να δοθούν για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 διατάξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3(δ). 

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
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.

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
περιλαμβάνουν υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
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άλλο κράτος μέλος. 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.

Or. en

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 56

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 
τους υπεργολάβους που προτείνει.

Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή θα ζητεί ή θα 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 
προτείνει και να παρέχει πληροφορίες 
στους υπεργολάβους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων τους. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στην αλυσίδα υπεργολαβίας και κάθε νέος 
υπεργολάβος θα υποδεικνύεται πάραυτα 
στην αναθέτουσα αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρκεί όσον αφορά την 
υπεργολαβία. Οι υπεργολάβοι πρέπει να μπορούν να ταυτοποιούνται με το όνομά τους, στοιχεία 
επικοινωνίας και μέσω νομικών εκπροσώπων. Τυχόν αλλαγές πρέπει να αναφέρονται στην 
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αναθέτουσα αρχή.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι λόγοι για τη χρησιμοποίηση 
υπεργολάβων αναφέρονται στα έγγραφα 
της σύμβασης και θα πρέπει να 
βασίζονται σε τεχνικές παραμέτρους και 
να μην αποβλέπουν στη μείωση του 
κόστους εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, τα 
κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Τα κράτη μέλη θα προβλέπουν ότι, 
κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει τις 
οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, τα 
κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

3. Ο κύριος εργολήπτης και κάθε 
ενδιάμεσος υπεργολάβος μπορεί, εκτός 
από έναν υπεργολάβο ή αντί αυτού, να 
θεωρείται υπεύθυνος ως εγγυητής από 
τον εργαζόμενο και/ή κοινά ταμεία ή 
ιδρύματα κοινωνικών εταίρων για κάθε 
ευθύνη που απορρέει από την μη τήρηση 
εκ μέρους του υπεργολάβου διατάξεων 
που σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα 
και τις συνθήκες απασχόλησης, με την 
υγεία και την ασφάλεια στον τόπο 
εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και 
τις συνθήκες εργασίας που προβλέπουν η 
νομοθεσία της ΕΕ και το δίκαιο των 
κρατών μελών, κανονισμοί ή διοικητικές 
διατάξεις, διαιτητική απόφαση, 
συλλογική συμφωνία και συλλογικές 
συμβάσεις, καθώς και διεθνείς διατάξεις 
του εργατικού δικαίου που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται 
στον τόπο παροχής του έργου, της 
υπηρεσίας ή της προμήθειας· οι 
υποχρεώσεις αυτές ισχύουν επίσης σε 
διασυνοριακές περιστάσεις, στις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος. Τούτο ισχύει χωρίς περαιτέρω 
προϋποθέσεις, και ιδίως χωρίς να 
συντρέχει υπαιτιότητα του εργοδότη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η κοινή ευθύνη του κύριου εργολήπτη και των υπεργολάβων του αποτελεί το μόνο μέσο για να
διασφαλίζεται αποτελεσματικά η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ωστόσο, το
ζήτημα αυτό έχει επίσης τεθεί για πρώτη φορά από την Επιτροπή στην οδηγία επιβολής των 
διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων, ακόμη και αν έχει επεκταθεί η εφαρμογή του στο
πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο αριθμός των υπεργολάβων εταιριών 
που μετέχουν στην εκτέλεση δημόσιας 
σύμβασης περιορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε 3 διαδοχικούς υπεργολάβους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα εξασφαλίσει τον περιορισμένο αριθμό επακόλουθων υπεργολάβων, ενώ
διατηρεί τη δυνατότητα της οριζόντιας υπεργολαβίας που ενδέχεται να απαιτούν μεγάλα έργα
κατασκευής.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 (α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία 
διακριτική ευχέρεια να οργανώνουν την 
επιλογή των παρόχων υπηρεσιών με τον 
καταλληλότερο κατά την κρίση τους 
τρόπο και έχουν τη δυνατότητα να 
αναλαμβάνουν την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών και άλλων ειδικών υπηρεσιών 
ή να οργανώνουν την παροχή τους κατά 
τέτοιο τρόπο που να μην συνεπάγεται τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με την 
προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο σύστημα 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
βασικές αρχές της διαφάνειας και της 
έλλειψης διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρεία διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σχετικά με την επιλογή του τρόπου παροχής
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος πρέπει επίσης να υπογραμμίζεται στα άρθρα και όχι μόνον
στις αιτιολογικές σκέψεις.
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Τροπολογία 62

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 μειονεκτικών και 
ευάλωτων ομάδων, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για 
την παροχή της υπηρεσίας, αλλά 
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια ποιότητας 
και βιωσιμότητας των οικονομικών 
υπηρεσιών που έχουν προαναφερθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη και/ή οι αναθέτουσες 
αρχές διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς τηρούν υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
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εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει επίσης να τηρούνται διατάξεις κοινωνικής
προστασίας και προστασίας της απασχόλησης.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
τήρηση των διατάξεων για την 
υπεργολαβία που προβλέπει το άρθρο 71.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού που 
προβλέπει το άρθρο 55.

Or. en
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Κατά την επιλογή του παρόχου 
υπηρεσίας τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης 
συμβάσεων που ανατίθενται κατ’ 
αποκλειστικότητα όπως προβλέπει το 
άρθρο 17.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα ειδικές 
συμβάσεις σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που ειδικεύονται στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, εφόσον 
τηρούνται οι βασικές αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, και ιδίως την απόφαση στην υπόθεση C-70/95 
(Sodemare), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις σε
μη κερδοσκοπική οργάνωση, εάν ο εν λόγω περιορισμός προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και
είναι συμβατός με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφόσον είναι απαραίτητο και αναλογικό να
επιτευχθούν ορισμένοι κοινωνικοί στόχοι του εθνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.



PE485.939v02-00 48/54 PA\901907EL.doc

EL

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί 
ότι οικονομικός φορέας ή υπεργολάβος 
που έχει οριστεί για την εκτέλεση 
σύμβασης ευθύνεται για σημαντικές ή 
συνεχείς παραλείψεις ως προς την 
εκτέλεση οποιασδήποτε σημαντικής 
απαίτησης που προβλέπει η σύμβαση, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί τα 
πραγματικά περιστατικά και τις 
απαιτούμενες λεπτομέρειες στην αρχή 
εποπτείας και στις διοικητικές που 
αναφέρονται στα άρθρα 84 και 88.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν εύκολα πληροφορίες και 
στήριξη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου από τις αρχές 
εποπτείας και τις διοικητικές αρχές που 
προβλέπουν τα άρθρα 84 και 88.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 α – παράγραφος 1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο μη συμμόρφωσης
Εάν οικονομικός φορέας παραβαίνει τους 
όρους που προβλέπει η σύμβαση, ιδίως σε 
ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία και 
την προστασία της απασχόλησης, 
συνθήκες εργασίας και την υπεργολαβία, 
εγγράφεται σε μητρώο μη συμμόρφωσης. 
Η καταχώρηση σε μητρώο μη 
συμμόρφωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οικονομικοί φορείς που παραβαίνουν τους όρους που προβλέπει η δημόσια σύμβαση πρέπει να 
καταχωρούνται σε μητρώο ούτως ώστε να μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να εντοπίζουν 
παραβιάσεις.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 α – παράγραφος 2 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μητρώα μη συμμόρφωσης 
τηρούνται από την αρχή εποπτείας και 
τις διοικητικές αρχές που αναφέρονται 
στα άρθρα 84 και 88. Οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να συμβουλεύονται τους 
καταλόγους αυτούς πριν από την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 α – παράγραφος 3 – στοιχείο (α) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών 
αρχών, και ιδίως των κεντρικών αρχών 
προμηθειών·

(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και
των κανόνων για την κοινωνική 
προστασία και την προστασία της 
απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας 
από τον οικονομικό φορέα στον οποίο έχει 
ανατεθεί η σύμβαση και από τους 
υπεργολάβους του, συμπεριλαμβανομένης
της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών 
αρχών, και ιδίως των κεντρικών αρχών 
προμηθειών·

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·

(ε) ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αρχών 
λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται ή κοινοποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 α (νέα) και 
με συστημικά προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) τήρηση μητρώων μη συμμόρφωσης 
που προβλέπει το άρθρο 83 α (νέο).

Or. en
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Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 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·

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία 
υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν 
μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 και 69. Οι εν 
λόγω αρχές διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών 
που ανταλλάσσουν.

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία 
υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν 
μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 40,
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 και 83 α 
(νέο). Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών 
που ανταλλάσσουν.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XI – περίπτωση 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση 94 για τις ρήτρες εργασίας 
στις δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η σύμβαση 94 της ΔΟΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στον κατάλογο αναφοράς διεθνών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμβάσεων. Τούτο λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα κράτη μέλη 
που έχουν κυρώσει τη σύμβαση.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βεβαίωση ότι δεν υπάρχει οριστική 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα, για έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 1·

(β) βεβαίωση ότι δεν υπάρχει οριστική
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου για έναν ή περισσότερους 
από τους λόγους που απαριθμούνται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 1 ή 55 παράγραφος 
2·

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) πιστοποίηση ότι ο οικονομικός
φορέας δεν περιλαμβάνεται σε μητρώο μη
συμμόρφωσης που προβλέπει το άρθρο
83α (νέο)·

Or. en
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Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο (γ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) πιστοποίηση ότι η εκδίδουσα αρχή
δεν γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας
εμπλέκεται σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 55, 
παράγραφος 3, στοιχείο γ) ή δ) ή στο 
άρθρο 55, παράγραφος 3α) (νέα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIII σχετικά με το περιεχόμενο του
ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να
περιλαμβάνει την πληρωμή φόρων και συνεισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το σεβασμό της
κοινωνικής προστασίας και της προστασίας της απασχόλησης και συνθηκών εργασίας, την
πιστοποίηση ότι οικονομικός φορέας δεν περιλαμβάνεται σε επίσημο κατάλογο μη
συμμόρφωσης, ότι οι υπεργολάβοι πρέπει να τηρούν τις ίδιες διατάξεις και ότι πρέπει επίσης να
λαμβάνονται υπόψη σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα και σημαντικές και συνεχείς
παραλείψεις.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVI – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπηρεσίες παρεχόμενες από 
συνδικαλιστικές ενώσεις

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις συνιστούν αυτόνομες οντότητες του ιδιωτικού
δικαίου και ότι δεν ισχύουν στον τομέα αυτό δημόσιες συμβάσεις, η συμπερίληψή τους στο 
καθεστώς κοινωνικών υπηρεσιών είναι παραπλανητική.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVI – σημείο 7 α (νέο)



PE485.939v02-00 54/54 PA\901907EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιατρικές υπηρεσίες επειγόντων 
περιστατικών

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι ιατρικές υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών πρέπει να θεωρούνται επίσης κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο ειδικό αυτό καθεστώς.


