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Τροπολογία 167
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 
62 και το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 14, το άρθρο 53 
παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 
114, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 26,

Or. en

Τροπολογία 168
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 
62 και το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 14, το άρθρο 45 
παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 
1, το άρθρο 62 και το άρθρο 114, καθώς 
και το πρωτόκολλο αριθ. 26,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία χρειάζεται σαφή κοινωνική διάσταση και, επομένως, ευρύτερη νομική βάση.

Τροπολογία 169
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές των Συνθηκών, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 



PE492.857v01-00 4/226 AM\908710EL.doc

EL

εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 170
Pablo Arias Echeverría
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 

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

παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
δημοσιότητας, η αρχή της 
αναλογικότητας, της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
δημόσιων πόρων. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Or. es

Τροπολογία 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
εξετάζουν πάντοτε προσεκτικά τον 
οικονομικό αντίκτυπο μιας δεδομένης 
απαίτησης που επιβάλλεται στους 
οικονομικούς φορείς πριν επιλέξει να 
ενσωματώσει αυτήν την απαίτηση στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι 
υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις θα 
αυξήσουν το κόστος των συναλλαγών και 
μπορεί επίσης να αποτελέσουν εμπόδιο 
στη συμμετοχή των ιδιαίτερα μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 172
Ramon Tremosa i Balcells
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Όλες οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο που σέβεται την εσωτερική 
κατανομή αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 173
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ποιότητας-τιμής και διευκολύνοντας ιδίως 
τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να απλοποιηθούν οι οδηγίες και 
να διευκρινιστούν οι βασικές έννοιες και 
νοήματα προκειμένου να διασφαλίζεται 
καλύτερη ασφάλεια δικαίου και να 
ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές από τη 
σχετική καθιερωμένη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
παρούσα οδηγία παρέχει νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τον τρόπο 
πραγματοποίησης αγορών. Οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
θεσπίζουν απαιτήσεις που είναι 
αυστηρότερες ή υπερβαίνουν την 
υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, με 
σκοπό την επίτευξη των κοινών στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία παρέχει νομοθετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης αγορών. Οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να θεσπίζουν απαιτήσεις που είναι αυστηρότερες ή υπερβαίνουν 
την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη των κοινών στόχων.

Τροπολογία 174
Anna Maria Corazza Bildt
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οδηγίας 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν με σκοπό να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, να διασφαλιστεί καλή σχέση 
ποιότητας-τιμής, να διευκολυνθούν η υπό 
ίσους όρους πρόσβαση και η δίκαιη
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και βιοτεχνών στη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και να επιτραπεί στους αγοραστές 
να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη της 
βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν 
βασικές έννοιες και νοήματα, προκειμένου 
να κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 175
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 



AM\908710EL.doc 9/226 PE492.857v01-00

EL

των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδίως τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδίως τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων όπως είναι οι 
βελτιώσεις στον τομέα της καλής 
διαβίωσης των ζώων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 176
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 

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

αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να
επιτραπεί στους αγοραστές να αξιοποιούν 
καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη στήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης και τον σεβασμό 
των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων και άλλων κοινών 
κοινωνικών στόχων και προκειμένου, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών,
διασφαλίζοντας τα βέλτιστα δυνατά 
αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας και
διευκολύνοντας ιδίως τη συμμετοχή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, καθώς και να 
επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να απλοποιηθούν οι κανόνες της 
Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 
ιδίως όσον αφορά την μέθοδο που 
εφαρμόζεται για την επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας που πρέπει να αποτελέσουν 
μέρους της πολιτικής για τις δημόσιες 
συμβάσεις, και να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
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πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 177
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι ολοένα και πιο αποκλίνουσες 
μορφές δημόσιας δράσης κατέστησαν 
αναγκαίο τον σαφέστερο ορισμό της ίδιας 
της έννοιας των δημόσιων συμβάσεων. Οι 
κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις δεν αποσκοπούν να 
καλύψουν όλες τις μορφές εκταμίευσης 
δημόσιου χρήματος, αλλά μόνο όσες 
στοχεύουν στην αγορά έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών με αντιπαροχή. Η έννοια της 
αγοράς θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με 
την ευρεία έννοια ως απόκτηση των 
ωφελειών των σχετικών έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών και χωρίς να 
απαιτείται απαραίτητα η μεταβίβαση της 
κυριότητας στις αναθέτουσες αρχές. 
Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση μιας 
δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά με 
την υποχρέωση επιστροφής των ποσών 
που ελήφθησαν εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται, δεν εμπίπτει συνήθως στους 
κανόνες των δημόσιων συμβάσεων.

(3) Οι ολοένα και πιο αποκλίνουσες 
μορφές δημόσιας δράσης κατέστησαν 
αναγκαίο τον σαφέστερο ορισμό της ίδιας 
της έννοιας των δημόσιων συμβάσεων. Οι 
κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις δεν αποσκοπούν να 
καλύψουν όλες τις μορφές εκταμίευσης 
δημόσιου χρήματος, αλλά μόνο όσες 
στοχεύουν στην αγορά έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών με αντιπαροχή. Η έννοια της 
αγοράς θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με 
την ευρεία έννοια ως απόκτηση των 
ωφελειών των σχετικών έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών και χωρίς να 
απαιτείται απαραίτητα η μεταβίβαση της 
κυριότητας στις αναθέτουσες αρχές. 
Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση μιας 
δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά με 
την υποχρέωση επιστροφής των ποσών 
που ελήφθησαν εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται, δεν εμπίπτει στους κανόνες 
των δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις 
που ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες 
καθώς και η συνεργασία για την από 
κοινού εκτέλεση των καθηκόντων 
δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών 
αρχών που συμμετέχουν πρέπει να 
εξαιρούνται από τους κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διευκρίνιση σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκειμένου 
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να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι ολοένα και πιο αποκλίνουσες 
μορφές δημόσιας δράσης κατέστησαν 
αναγκαίο τον σαφέστερο ορισμό της ίδιας 
της έννοιας των δημόσιων συμβάσεων. Οι 
κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις δεν αποσκοπούν να 
καλύψουν όλες τις μορφές εκταμίευσης 
δημόσιου χρήματος, αλλά μόνο όσες 
στοχεύουν στην αγορά έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών με αντιπαροχή. Η έννοια της 
αγοράς θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με 
την ευρεία έννοια ως απόκτηση των 
ωφελειών των σχετικών έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών και χωρίς να 
απαιτείται απαραίτητα η μεταβίβαση της 
κυριότητας στις αναθέτουσες αρχές. 
Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση μιας 
δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά με 
την υποχρέωση επιστροφής των ποσών 
που ελήφθησαν εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται, δεν εμπίπτει συνήθως στους 
κανόνες των δημόσιων συμβάσεων.

(3) Οι ολοένα και πιο αποκλίνουσες 
μορφές δημόσιας δράσης κατέστησαν 
αναγκαίο τον σαφέστερο ορισμό της ίδιας 
της έννοιας των δημόσιων συμβάσεων. Οι 
κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις δεν αποσκοπούν να 
καλύψουν όλες τις μορφές εκταμίευσης 
δημόσιου χρήματος, αλλά μόνο όσες 
στοχεύουν στην αγορά έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών με αντιπαροχή. Η έννοια της 
αγοράς θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με 
την ευρεία έννοια ως απόκτηση των 
ωφελειών των σχετικών έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών και χωρίς να 
απαιτείται απαραίτητα η μεταβίβαση της 
κυριότητας στις αναθέτουσες αρχές. 
Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση μιας 
δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά με 
την υποχρέωση επιστροφής των ποσών 
που ελήφθησαν εάν δεν χρησιμοποιηθούν 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται, δεν εμπίπτει συνήθως στους 
κανόνες των δημόσιων συμβάσεων. Ένας 
οργανισμός ο οποίος λειτουργεί υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς, στοχεύει στο 
κέρδος και υφίσταται τις ζημίες που 
απορρέουν από την άσκηση της 
δραστηριότητάς του, δεν πρέπει να 
θεωρείται ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας: πβλ. την αντίστοιχη τροπολογία του ορισμού 
του άρθρου 2.
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Τροπολογία 179
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων που 
συνάπτονται για τους σκοπούς της εν λόγω 
δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια της παρούσας οδηγίας, και 
ότι η δημόσια σύμβαση θα πρέπει να 
δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, που 
πιθανόν υποδιαιρείται σε τμήματα. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα έργα 
και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, για 
παράδειγμα ενός κατασκευαστικού έργου 
ή ενός συνόλου κατασκευαστικών έργων, 
προμηθειών ή/και υπηρεσιών. Ενδείξεις 
της ύπαρξης ενός ενιαίου έργου μπορεί, 
για παράδειγμα, να είναι ο εκ των 
προτέρων συνολικός σχεδιασμός και η 
σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή, το 
γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που 
αγοράζονται εκπληρώνουν μία μόνο 
οικονομική και τεχνική λειτουργία ή ότι 
κατά τα άλλα συνδέονται λογικά και 
εκτελούνται σε στενό χρονικό περιθώριο.

(4) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων που 
συνάπτονται για τους σκοπούς της εν λόγω 
δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια της παρούσας οδηγίας, και 
ότι η δημόσια σύμβαση θα πρέπει να 
δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, που 
πιθανόν υποδιαιρείται σε τμήματα. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα έργα 
και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, για 
παράδειγμα ενός κατασκευαστικού έργου 
ή ενός συνόλου κατασκευαστικών έργων, 
προμηθειών ή/και υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια είναι υπερβολικά ασαφής, δεν δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και είναι αντίθετη στην 
ιδέα της υποδιαίρεσης των συμβάσεων σε τμήματα.

Τροπολογία 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων που 
συνάπτονται για τους σκοπούς της εν λόγω 
δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια της παρούσας οδηγίας, και 
ότι η δημόσια σύμβαση θα πρέπει να 
δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, που 
πιθανόν υποδιαιρείται σε τμήματα. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα έργα 
και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, για 
παράδειγμα ενός κατασκευαστικού έργου 
ή ενός συνόλου κατασκευαστικών έργων, 
προμηθειών ή/και υπηρεσιών. Ενδείξεις 
της ύπαρξης ενός ενιαίου έργου μπορεί, για 
παράδειγμα, να είναι ο εκ των προτέρων 
συνολικός σχεδιασμός και η σύλληψη από 
την αναθέτουσα αρχή, το γεγονός ότι τα 
διάφορα στοιχεία που αγοράζονται 
εκπληρώνουν μία μόνο οικονομική και 
τεχνική λειτουργία ή ότι κατά τα άλλα 
συνδέονται λογικά και εκτελούνται σε 
στενό χρονικό περιθώριο.

(4) Η έννοια της ενιαίας δημόσιας 
σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις 
προμήθειες, τα έργα και τις υπηρεσίες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση ενός 
συγκεκριμένου έργου, για παράδειγμα ενός 
σχεδίου έργου ή ενός συνόλου έργων, 
προμηθειών ή/και υπηρεσιών. Πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία όλων 
των συμβάσεων που συνάπτονται για τους 
σκοπούς της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 
όσον αφορά τα κατώτατα όρια της 
παρούσας οδηγίας, και η δημόσια σύμβαση 
θα πρέπει να δημοσιοποιείται ως ένα 
σύνολο, που πιθανόν υποδιαιρείται σε 
τμήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής μπορεί να απλοποιηθεί.

Τροπολογία 181
Catherine Stihler
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, πρέπει 
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να 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 
κοινωνικά βιώσιμων δημοσίων 
συμβάσεων, με τη χρησιμοποίηση 
κοινωνικών κριτηρίων σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και με την ενίσχυση όλων των 
υποχρεώσεων που υφίστανται σε επίπεδο 
Ένωσης καθώς και σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο στους τομείς των συνθηκών 
εργασίας, της κοινωνικής προστασίας και 
της δημόσιας υγείας.

Or. en

Τροπολογία 182
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας και οι 
κοινωνικές παράμετροι πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και με ποιον τρόπο 
μπορούν να χρησιμοποιούν τη διακριτική 
ευχέρεια που διαθέτουν για να επιλέγουν 
τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια 
ανάθεσης με σκοπό την επίτευξη 
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βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, ενώ 
ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη
σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
καθώς και τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές παράμετροι δεν καλύπτονται επαρκώς από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 183
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Δυνάμει του άρθρου 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας και οι 
βασικές κοινωνικές αρχές πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει την 
κοινωνική προστασία και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Το άρθρο 13 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναγνωρίζει τα ζώα ως ευαίσθητα όντα και 
απαιτεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
απαιτήσεις καλής διαβίωσής τους κατά τη 
διαμόρφωση και την εφαρμογή ορισμένων 
πολιτικών της Ένωσης. Το άρθρο 14 της 
Συνθήκης υπογραμμίζει τον ρόλο των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και τη σημασία τους για την 
ευημερία των πολιτών. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές συμβάλλουν στην 
εφαρμογή αυτών των αρχών και άρθρων, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
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στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, 
ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές 
τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για τις 
συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής.

Or. en

Τροπολογία 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Δυνάμει του άρθρου 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση, κατά τον καθορισμό 
και την εφαρμογή των πολιτικών και των 
δράσεών της, πρέπει να 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. Δυνάμει του 
άρθρου 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις 
της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην 
κοινωνική προστασία και στην προστασία 
της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας και 
πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τη 
διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν για να 
θεσπίζουν τεχνικές προδιαγραφές και 
κριτήρια ανάθεσης με σκοπό τη σύναψη 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 
δημοσίων συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται στις αρχές αυτές τη σύνδεση με 
το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης και 
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διασφαλίζει τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Η 
παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ιδιαίτερα το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 94 της 
ΔΟΕ και να συμμορφωθούν με τις 
διατάξεις της.

Or. en

Τροπολογία 185
Barbara Weiler
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας και οι 
βασικές κοινωνικές αρχές πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης. Δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση οφείλει 
επίσης να συμβάλλει στην αειφόρο
ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη αυτές 
οι αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, και σε 
συνάρτηση με όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές διαθέτουν ευρεία 
διακριτική ευχέρεια για να χρησιμοποιούν 
τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια 
ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της 
σύμβασης ώστε να συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ 
ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη
σύνδεση με το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης και διασφαλίζει τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.
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Or. en

Τροπολογία 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει με 
ποιον τρόπο οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής μπορεί να απλοποιηθεί.

Τροπολογία 187
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 
κριτήρια ανάθεσης και οι όροι εκτέλεσης 
της σύμβασης έχουν χωριστούς, 
διακριτούς ρόλους στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, αλλά η 
κατηγοριοποίηση αυτή δεν περιορίζει την 
ουσία των προδιαγραφών και κριτηρίων. 
Μέσω των τεχνικών προδιαγραφών, η 
αναθέτουσα αρχή καθορίζει ρητές 
απαιτήσεις για τις συμβάσεις· η 
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ικανότητα ανταπόκρισης στις τεχνικές 
προδιαγραφές αποτελεί προαπαιτούμενο 
για να θεωρηθεί αποδεκτή η προσφορά 
και, επομένως, πρέπει να εξετάζονται 
μόνον έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. 
Αντίθετα, τα κριτήρια ανάθεσης 
επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να 
συγκρίνει τα πλεονεκτήματα διαφόρων 
συνδυασμών κριτηρίων. Κάθε προσφορά 
πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με 
καθένα από τα κριτήρια αυτά, αλλά η 
ικανότητα κάλυψης όλων των κριτηρίων 
ανάθεσης δεν αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάθεση της 
σύμβασης. Τέλος, οι όροι εκτέλεσης της 
σύμβασης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στην ίδια τη σύμβαση, ώστε να είναι 
σαφής ο τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 188
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) 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. 
Διασφαλίζει ιδιαίτερα το δικαίωμα να 
απαιτείται η πρόσληψη των εργαζομένων 
από τη νομική οντότητα που αναλαμβάνει 
την εγκατάσταση.

Or. en



AM\908710EL.doc 21/226 PE492.857v01-00

EL

Τροπολογία 189
Ádám Kósa
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
περισσότερα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ενώ τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία 
επικύρωσής της. Κατά την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, είναι σημαντικό να λαμβάνονται 
υπόψη και να εφαρμόζονται οι 
υποχρεώσεις και οι ορισμοί που 
απορρέουν από την εν λόγω Σύμβαση 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 
προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 190
Vicente Miguel Garcés Ramón
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι 
απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη 
συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για 
τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την παραβίαση των βασικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης και σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά 
συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 
να υποχρεούνται να υποβάλουν μια 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να 
αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους παράνομες συμπεριφορές και 
αποκλείονται εάν η εν λόγω δήλωση 

(7) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι 
απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη 
συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για 
τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, καθώς και κάθε ενέργεια που 
παραβιάζει τους κανόνες που διέπουν την 
εργασία, το περιβάλλον, την κοινωνική 
ζωή (ιδιαίτερα στον τομέα της ένταξης 
των ατόμων με αναπηρία) και τη δημόσια 
υγεία, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
παραβίαση των βασικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης και σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά 
συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 
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αποδειχθεί ψευδής. να υποχρεούνται να υποβάλουν μια 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να 
αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους παράνομες συμπεριφορές και 
αποκλείονται εάν η εν λόγω δήλωση 
αποδειχθεί ψευδής.

Or. es

Τροπολογία 191
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι στόχοι που συνίστανται στη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
οικονομικών φορέων της ΕΕ στις 
δημόσιες συμβάσεις ορισμένων τρίτων 
χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα, και της εξασφάλισης 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά της Ένωσης, επιβάλλουν να 
εναρμονιστεί η μεταχείριση των 
εργασιών, αγαθών και υπηρεσιών που 
προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν 
καλύπτονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης. 

Or. fr

Τροπολογία 192
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 
τις διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης 
εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών 
που δεν καλύπτονται από διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Για λόγους 
διαφάνειας, οι αναθέτουσες αρχές που 
προτίθενται να κάνουν χρήση της εν λόγω 
αρμοδιότητας εξ ονόματος της παρούσας 
οδηγίας για να εξαιρέσουν τις διαδικασίες 
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ανάθεσης συμβάσεων, προσφορές που 
περιέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που 
προέρχονται εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα οποία η αξία των 
εργασιών, αγαθών και υπηρεσιών που δεν 
καλύπτονται υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των εν λόγω προϊόντων 
και υπηρεσιών, θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς.

Or. fr

Τροπολογία 193
Malcolm Harbour
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο στόχος της βελτίωσης της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων ορισμένων τρίτων χωρών που 
προστατεύονται από περιοριστικά μέτρα 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
καθώς και ο στόχος της διατήρησης 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της 
ενιαίας αγοράς της Ένωσης επιβάλλουν 
να εναρμονιστεί σε ολόκληρη την Ένωση 
η μεταχείριση προϊόντων και υπηρεσιών 
τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από 
τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
η Ένωση. Η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει εάν θα εγκρίνει τη 
δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
αποκλείουν τα εν λόγω προϊόντα και τις 
υπηρεσίες, για συμβάσεις εκτιμώμενης 
αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 5.000.000 
ευρώ, από τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 
που δεν καλύπτονται από τις διεθνείς 
υποχρεώσεις στις οποίες η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος.

Or. en

Τροπολογία 194
Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β ) Για λόγους διαφάνειας, οι 
αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να 
κάνουν χρήση της εξουσίας τους να 
αποκλείουν από διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων προσφορές που 
περιλαμβάνουν προϊόντα και/ή υπηρεσίες 
που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στις οποίες η αξία των μη 
καλυπτόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, 
πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τους 
οικονομικούς φορείς στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
τον προβλεπόμενο αποκλεισμό εάν η 
διεθνής συμφωνία σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
προέρχονται τα προϊόντα και/ή οι 
υπηρεσίες περιλαμβάνει, για τα προϊόντα 
και/ή τις υπηρεσίες των οποίων 
προτείνεται ο αποκλεισμός, ρητές 
επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά που έχουν διατυπωθεί από την 
Ένωση· Εάν δεν υφίσταται τέτοια 
συμφωνία, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
τον αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα 
διατηρεί περιοριστικά μέτρα σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν 
σε έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας 
στο άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας όσον αφορά αγαθά, υπηρεσίες και 
οικονομικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η δραστηριότητα δημόσιων 
λειτουργών, οι οποίοι υποχρεούνται εκ 
του νόμου να είναι ανεξάρτητοι και 
αμερόληπτοι, πρέπει να εξαιρείται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Η επιλογή τους πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν 
μπορεί να βασίζεται στους κανόνες περί 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Or. de

Τροπολογία 196
Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Αντίθετα, οι συμβάσεις υπηρεσιών 
στους τομείς της πολιτικής προστασίας, 
της αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και της πρόληψης των 
κινδύνων στην καθημερινή ζωή πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Σε αυτούς τους τομείς 
περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις 
διάσωσης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης που αποτελούν μέρος της 
πρόληψης των κινδύνων στην 
καθημερινή ζωή και πρέπει να 
διακρίνονται από τις υπηρεσίες 
μεταφοράς ασθενών. Για την εξασφάλιση 
επιτυχούς πολιτικής προστασίας και 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της πρόληψης των 
κινδύνων στην καθημερινή ζωή προς το 
συμφέρον των πολιτών πρέπει να είναι 
αρκετή η εφαρμογή αρχών πρωτογενούς 
δικαίου.

Or. de
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Τροπολογία 197
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις έδειξαν ότι θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η εξαίρεση ορισμένων 
υπηρεσιών από την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η πλήρης 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
επεκτείνεται σε ορισμένες υπηρεσίες 
(όπως είναι οι ξενοδοχειακές και οι 
νομικές υπηρεσίες, όπου εμφανίστηκε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό διασυνοριακών 
συναλλαγών).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη είναι υπερβολικά μονόπλευρη και δεν λαμβάνει καν υπόψη τη 
δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Βίβλο.

Τροπολογία 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις έδειξαν ότι θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η εξαίρεση ορισμένων 
υπηρεσιών από την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η πλήρης 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
επεκτείνεται σε ορισμένες υπηρεσίες 
(όπως είναι οι ξενοδοχειακές και οι 
νομικές υπηρεσίες, όπου εμφανίστηκε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό διασυνοριακών 

διαγράφεται
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συναλλαγών).

Or. de

Τροπολογία 199
Frank Engel, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις έδειξαν ότι θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η εξαίρεση ορισμένων 
υπηρεσιών από την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η πλήρης 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
επεκτείνεται σε ορισμένες υπηρεσίες 
(όπως είναι οι ξενοδοχειακές και οι 
νομικές υπηρεσίες, όπου εμφανίστηκε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό διασυνοριακών 
συναλλαγών).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις έδειξαν ότι θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η εξαίρεση ορισμένων 
υπηρεσιών από την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η πλήρης 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
επεκτείνεται σε ορισμένες υπηρεσίες 
(όπως είναι οι ξενοδοχειακές και οι 
νομικές υπηρεσίες, όπου εμφανίστηκε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό διασυνοριακών 

διαγράφεται
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συναλλαγών).

Or. en

Τροπολογία 201
Cornelis de Jong
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Ως 
αποτέλεσμα, η πλήρης εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σε 
ορισμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι 
ξενοδοχειακές και οι νομικές υπηρεσίες, 
όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό διασυνοριακών συναλλαγών).

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Ως 
αποτέλεσμα, η πλήρης εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σε 
ορισμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 202
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Ως 
αποτέλεσμα, η πλήρης εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σε
ορισμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι 
ξενοδοχειακές και οι νομικές υπηρεσίες,
όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό διασυνοριακών συναλλαγών).

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Η πλήρης
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
επεκτείνεται ως εκ τούτου σε ορισμένο 
αριθμό υπηρεσιών με εξαίρεση τις
νομικές υπηρεσίες και την υποχρεωτική 
κοινωνική προστασία. Όμως, η παρούσα 
οδηγία δεν θίγει το προνόμιο των 
αναθετουσών αρχών όσον αφορά τη 
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διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 203
Frank Engel, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 204
Heide Rühle
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 

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

παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
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 
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αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων.

αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες που έχουν 
δοκιμαστεί στα κράτη μέλη και οι οποίες 
βασίζονται στην ελεύθερη επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών από τον χρήστη 
όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος (δηλαδή σύστημα δελτίων, 
μοντέλο ελεύθερης επιλογής, τριγωνική 
σχέση), εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι 
γενικές αρχές της Συνθήκης όπως η ίση 
μεταχείριση, η διαφάνεια και η αποφυγή 
των διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με ορισμένα μοντέλα που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 

(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 
1.000.000 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, 
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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.

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. Ειδικότερα, οι εν 
λόγω διαδικασίες πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως συνάδουσα με το 
πρωτογενές δίκαιο εναλλακτική 
δυνατότητα στο δίκαιο περί δημοσίων 
συμβάσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές 
βασίζονται στην αρχή ότι όλοι οι πάροχοι 
υπηρεσιών που είναι σε θέση να πληρούν 
τους νομοθετικά προκαθορισμένους 
όρους έχουν το δικαίωμα να παρέχουν 
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές της 
ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και 
της αποφυγής των διακρίσεων. 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 
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία διευκρινίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν 
τη δυνατότητα να οργανώνουν κοινωνικές υπηρεσίες κατά τρόπον που δεν βασίζεται στους 
κανόνες περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 

(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
1.000.000 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 



AM\908710EL.doc 35/226 PE492.857v01-00

EL

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις16 έδειξαν ότι πρέπει να 
αναθεωρηθεί η εξαίρεση ορισμένων 
υπηρεσιών από την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας. Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, επί παραδείγματι 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
1.000.000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
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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.

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.
SEC(2011) 853 τελικό της 27.6.2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση απλούστευσης των οδηγιών, δεν θα ήταν σκόπιμο αυτή τη 
στιγμή να υπαχθούν άλλες κατηγορίες υπηρεσιών στο πλήρες πεδίο εφαρμογής των οδηγιών.  Οι 
εν λόγω υπηρεσίες, ωστόσο, πρέπει να υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς που ισχύει για 
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του 
καθεστώτος πρέπει να επανεξεταστούν (από την Επιτροπή) εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν εφαρμόζεται 
σε δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται 
από διεθνείς οργανισμούς εξ ονόματός 
τους και για ίδιο λογαριασμό. Υφίσταται, 
ωστόσο, η ανάγκη διευκρίνισης σε ποιον 
βαθμό θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία σε δημόσιες συμβάσεις 
που διέπονται από ειδικούς διεθνείς 

(13) Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν εφαρμόζεται 
σε δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται 
από διεθνείς οργανισμούς εξ ονόματός 
τους και για ίδιο λογαριασμό. Υφίσταται, 
ωστόσο, η ανάγκη διευκρίνισης σε ποιον 
βαθμό θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία σε δημόσιες συμβάσεις 
που διέπονται από ειδικούς διεθνείς 
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κανόνες. κανόνες. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
πρέπει να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη τις 
αλλαγές που επιφέρει η παρούσα οδηγία 
και να προσαρμόσουν αναλόγως τους 
κανόνες που εφαρμόζουν για τις δημόσιες 
συμβάσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν 
αυτές τις αλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδιαίτερα ΜΜΕ, έχουν αναπτύξει την επιχειρησιακή τους 
δραστηριότητα βάσει συμβάσεων που αναθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις αλλαγές που επήλθαν με αυτήν την επιχείρηση 
εκσυγχρονισμού ώστε να εξασφαλιστούν όροι θεμιτού ανταγωνισμού.

Τροπολογία 209
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει 
από μόνο του την εφαρμογή των κανόνων 
περί δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να 

διαγράφεται
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παρεμποδίζει το δικαίωμα των δημόσιων 
αρχών να αποφασίζουν πώς θα 
διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων τους όσον αφορά την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι 
συμβάσεις που ανατίθενται σε 
ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για 
την από κοινού εκτέλεση των 
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει 
στη διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα 
δεν προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών 
οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή 
αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων δεν εμπίπτει – υπό ορισμένους όρους – στο καθεστώς 
των δημοσίων συμβάσεων, όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τροπολογία 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
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αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει 
από μόνο του την εφαρμογή των κανόνων 
περί δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει 
στη διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα 
δεν προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών 
οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή 
αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Εντούτοις, η εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων δεν θα 
πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν πώς θα 
διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων τους όσον αφορά την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα,
η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των δημοσίων αρχών, σε όλα 
τα επίπεδα, να αποφασίζουν εάν, πώς και 
σε ποιον βαθμό επιθυμούν να παράσχουν 
οι ίδιες δημόσιες λειτουργίες. Συνεπώς, οι 
συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες 
οντότητες ή η κοινωνική
επιχειρηματικότητα όπως ορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης 
Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την 
πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, ή η συνεργασία για 
την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων 
δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών 
αρχών που συμμετέχουν θα πρέπει να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή των 
κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 211
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
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πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας 
των αναθετουσών αρχών που 
συμμετέχουν θα πρέπει να εξαιρούνται από 
την εφαρμογή των κανόνων, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν 
εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-
δημόσιου τομέα δεν προκαλούν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η 
συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως 
προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν θα 
πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν
ελεύθερα πως θα διοργανώσουν τον τρόπο 
διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους όσον 
αφορά την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Οι 
συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες 
οντότητες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή των 
κανόνων εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της αιτιολογική σκέψης. Το θέμα της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών για την 
από κοινού υλοποίηση αποστολής δημόσιας υπηρεσίας αποτελεί το αντικείμενο νέας 
ξεχωριστής αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 212
Cristian Silviu Buşoi
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Για το σκοπό αυτό, οι όροι για τον 
αποκλεισμό συμβάσεων από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να ερμηνεύονται συσταλτικά. Σε 
περίπτωση που κάποιος από τους 
σωρευτικούς όρους για τον αποκλεισμό 
από το πεδίο εφαρμογής δεν πληρούται 
πλέον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή 
της συνεργασίας που έχει εξαιρεθεί από 
τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, 
η συγκεκριμένη υπό εξέλιξη σύμβαση ή 
συνεργασία πρέπει να ανοίξει στον 
ανταγωνισμό μέσω των συνήθων 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 213
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
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συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Τα εν 
λόγω κριτήρια δεν ισχύουν για τη 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων καθώς και 
μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
φορέων και των θυγατρικών τους, εφόσον 
υπόκεινται στις ειδικές ευρωπαϊκές 
διατάξεις περί ανταγωνισμού, 
προκειμένου να αποτρέπονται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. de

Τροπολογία 214
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας 
των αναθετουσών αρχών που 
συμμετέχουν θα πρέπει να εξαιρούνται 
από την εφαρμογή των κανόνων, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι 
τυχόν εξαιρούμενες συνεργασίες 
δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν προκαλούν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η 
συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως 
προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν 
εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-
δημόσιου τομέα δεν προκαλούν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η 
συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως 
προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. fr

Τροπολογία 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Για να καταστούν οι διαδικασίες 
ταχύτερες και αποτελεσματικότερες, οι 
προθεσμίες συμμετοχής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες χωρίς 
να δημιουργούνται αδικαιολόγητοι 
φραγμοί στην πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων ολόκληρης της 
εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα των ΜΜΕ. 
Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών 
παραλαβής των προσφορών και των 
αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης 
και ιδιαίτερα τον χρόνο που απαιτείται 
για την προετοιμασία των προσφορών, 
ακόμα και αν τούτο θα συνεπαγόταν τον 
καθορισμό προθεσμιών που είναι 
μεγαλύτερες από τις ελάχιστες 
προθεσμίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία. Η χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
ιδιαίτερα η πλήρης ηλεκτρονική 
διαθεσιμότητα των εγγράφων της 
σύμβασης και η ηλεκτρονική διαβίβαση 
των προς κοινοποίηση πληροφοριών 
οδηγεί, από την άλλη πλευρά, σε 
μεγαλύτερη διαφάνεια και εξοικονόμηση 
χρόνου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
προβλεφθεί η μείωση των ελάχιστων 
προθεσμιών σύμφωνα με τους κανόνες 
που ορίζονται στη Συμφωνία του ΠΟΕ 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις και υπό τον 
όρο ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με 
τον συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε επίπεδο Ένωσης. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
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να έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν 
περαιτέρω τις προθεσμίες παραλαβής 
των αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής 
των προσφορών, σε περιπτώσεις που οι 
κανονικές προθεσμίες δεν μπορούν να 
τηρηθούν στην πράξη λόγω καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης, αν και εξακολουθεί να 
είναι δυνατή η διεξαγωγή της 
διαδικασίας με δημοσίευση. Ως 
εξαιρετικές θεωρούνται μόνον οι 
καταστάσεις επιτακτικής επείγουσας 
ανάγκης, οφειλόμενες σε απρόβλεπτα 
συμβάντα – τα οποία δεν μπορούν να 
αποδοθούν στην αναθέτουσα αρχή - και 
μόνον οι καταστάσεις αυτές καθιστούν 
αδύνατη τη διεξαγωγή της συνήθους 
διαδικασίας ακόμη και με συντομότερες 
προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να συνάπτουν συμβάσεις 
προσφεύγοντας στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 
Τούτο μπορεί να συμβεί επί παραδείγματι 
όταν φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές απαιτούν την ανάληψη 
άμεσης δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με εξαιρέσεις στις κανονικές προθεσμίες της 
διαδικασίας υποβολής προσφορών, με σκοπό την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής 
διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 216
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η συνεργασία μεταξύ τοπικών 
δημόσιων αρχών, ή μεταξύ τοπικών 
δημόσιων αρχών και ομάδων που 
αποτελούνται αποκλειστικά από δημόσιες 
τοπικές αρχές με σκοπό την από κοινού 
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υλοποίηση αποστολών δημόσιων 
υπηρεσιών με στόχο το δημόσιο 
συμφέρον, στο πλαίσιο της εσωτερικής 
οργάνωσης των κρατών μελών, θα πρέπει 
να μην εμπίπτει στην εφαρμογή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας. 
Ταυτόχρονα, οι μεταφορές αρμοδιοτήτων 
σχετικά με αποστολές των δημόσιων 
υπηρεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα μία 
γενικότερη μεταφορά αρμοδιότητας 
μεταξύ τοπικών δημόσιων αρχών ή 
μεταξύ των τοπικών δημόσιων αρχών και 
των ομάδων που αποτελούνται 
αποκλειστικά από τοπικές δημόσιες 
αρχές, στο πλαίσιο της εσωτερικής 
οργάνωσης των κρατών μελών, θα πρέπει 
επίσης να μην εμπίπτουν στην εφαρμογή 
των κανόνων της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μη συμπερίληψη της μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων αρχών με σκοπό την άσκηση 
αποστολής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία διασαφηνίζεται περαιτέρω.

Τροπολογία 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά 
στη συμφωνία, εφόσον οι
διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σε όλες τις 
διαδικασίες. Οι αναθέτουσες αρχές, εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά στη 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους,
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, όπως προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, σε διάφορες 
καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η κλειστή 

(15) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
διαθέτουν επιπλέον ευελιξία για να 
μπορούν να επιλέγουν διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
προβλέπουν διαπραγματεύσεις. Οι κανόνες 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
που επιτρέπει διαπραγματεύσεις σε όλες 
τις διαδικασίες. Η μεγαλύτερη χρήση 
αυτών των διαδικασιών είναι επίσης 
πιθανό να αυξήσει τις διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
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διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες 
να καθίσταται βέβαιη η τήρηση των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία 
κινήσεων στις αναθέτουσες αρχές για να 
αγοράζουν έργα, προμήθειες και 
υπηρεσίες που προσαρμόζονται απόλυτα 
στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν και 
οι διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς η 
αξιολόγηση έδειξε ότι οι συμβάσεις που 
ανατίθενται μέσω διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, με προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, 
έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας 
διασυνοριακών συναλλαγών.

προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την 
προσέλκυση διασυνοριακών προσφορών.
Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
προβλέπουν τη χρήση της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση ή της διαδικασίας 
ανταγωνιστικού διαλόγου σε διάφορες 
καταστάσεις στις οποίες η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς 
διαπραγμάτευση είναι πιθανόν να μην 
αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή προσδίδει ευελιξία στους κανόνες, καθώς επιτρέπει τη διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων σε όλες τις διαδικασίες.

Τροπολογία 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία 
του οικείου κράτους μέλους, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε 
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ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, όπως προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, σε διάφορες καταστάσεις 
όπου η ανοικτή ή η κλειστή διαδικασία 
χωρίς διαπραγμάτευση πιθανόν να μην 
καταλήγει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
των δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση αποτελεί τη μόνη 
δυνατή διαδικασία ανάθεσης πολύπλοκων συμβάσεων. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επομένως 
να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αυτό τον τύπο διαδικασίας σε μια τέτοια περίπτωση. Για 
την προώθηση της εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς και του διασυνοριακού εμπορίου πρέπει 
να καθιερωθεί η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Κωνσταντίνος 
Πουπάκης, Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
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διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία 
του οικείου κράτους μέλους, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, όπως προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, σε διάφορες καταστάσεις 
όπου η ανοικτή ή η κλειστή διαδικασία 
χωρίς διαπραγμάτευση πιθανόν να μην 
καταλήγει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
των δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε
διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

Or. fr

Τροπολογία 220
Wim van de Camp
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
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επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε 
διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε 
διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Ιδιαίτερα, οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν την 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, όταν οι 
διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητες, επί 
παραδείγματι λόγω των νομικών και 
χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών 
της σύμβασης, όπως στην περίπτωση 
πολύπλοκων έργων υποδομής, ή λόγω της 
πολυπλοκότητας του σχεδίου, όπως στην 
περίπτωση της εφαρμογής πολύπλοκων 
έργων ΤΠΕ σε οργανισμούς. Η
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλες 
διασφαλίσεις, με τις οποίες να καθίσταται 
βέβαιη η τήρηση των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα παρέχεται μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων στις αναθέτουσες 
αρχές για να αγοράζουν έργα, προμήθειες 
και υπηρεσίες που προσαρμόζονται 
απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν και 
οι διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς η 
αξιολόγηση έδειξε ότι οι συμβάσεις που 
ανατίθενται μέσω διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, με προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, 
έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας 
διασυνοριακών συναλλαγών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να καταστεί ρητά δυνατή η εφαρμογή της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
και στις περίπλοκες συμβάσεις, πρέπει να διευρυνθεί ως ένα ορισμένο βαθμό το πεδίο 
εφαρμογής που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 221
Pablo Arias Echeverría
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε 
διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε 
διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
του ελεύθερου ανταγωνισμού, της 
δημοσιότητας και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των δημόσιων πόρων. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων στις αναθέτουσες 
αρχές για να αγοράζουν έργα, προμήθειες 
και υπηρεσίες που προσαρμόζονται 
απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν και 
οι διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς η 
αξιολόγηση έδειξε ότι οι συμβάσεις που 
ανατίθενται μέσω διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, με προηγούμενη 
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συναλλαγών. δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, 
έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας 
διασυνοριακών συναλλαγών.

Or. es

Τροπολογία 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, 
στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται 
έργα που δεν είναι κτίρια με συνήθεις 
προδιαγραφές ή έργα που περιλαμβάνουν 
τον σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων. Όσον 
αφορά τις υπηρεσίες ή προμήθειες που 
απαιτούν προσαρμογή ή σχεδιασμό, η 
χρήση της ανταγωνιστικής διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση ή της διαδικασίας 
ανταγωνιστικού διαλόγου είναι πιθανόν 
ότι θα αποφέρει προστιθέμενη αξία. Οι εν 
λόγω απαιτήσεις προσαρμογής ή 
σχεδιασμού είναι ιδιαίτερα επωφελείς 
στην περίπτωση πολύπλοκων αγορών π.χ. 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
υπηρεσιών πνευματικής φύσεως ή 
σημαντικών έργων ΤΠΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι διαπραγματεύσεις 
μπορεί να είναι απαραίτητες για να 
διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη 
προμήθεια ή υπηρεσία ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Η 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση και η διαδικασία 
ανταγωνιστικού διαλόγου δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τις έτοιμες προς 
αγορά («off-the shelf») υπηρεσίες ή 
προμήθειες που μπορούν να παρασχεθούν 
από πολλούς διαφορετικούς οικονομικούς 
φορείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή προσδίδει ευελιξία στους κανόνες, καθώς επιτρέπει τη διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων σε όλες τις διαδικασίες.

Τροπολογία 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) 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 περί ίσων όρων 
ανταγωνισμού και η προστασία των 
εργαζομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης 
της επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση πρέπει να εφαρμόζεται 
και σε περιπτώσεις όπου η χρήση 
ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας οδήγησε 
μόνον σε άκυρες ή μη αποδεκτές 
προσφορές. Συγκεκριμένα, προσφορές οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται με τα 
έγγραφα της σύμβασης, οι οποίες 
παρελήφθησαν καθυστερημένα, οι οποίες 
ενέχουν ενδείξεις αθέμιτης πρακτικής ή 
διαφθοράς ή αξιολογήθηκαν ως αφύσικα 
χαμηλές από την αναθέτουσα αρχή, 
πρέπει να θεωρούνται άκυρες. 
Προσφορές που υπέβαλαν προσφέροντες 
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που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 
προσόντα καθώς και προσφορές των 
οποίων η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής 
όπως ανακοινώθηκε πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης πρέπει να θεωρούνται επίσης 
μη αποδεκτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή προσδίδει ευελιξία στους κανόνες, καθώς επιτρέπει τη διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων σε όλες τις διαδικασίες.

Τροπολογία 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) Η ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση πρέπει να συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις 
οποίες καθίσταται βέβαιη η τήρηση των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. Συγκεκριμένα, οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
ανακοινώνουν εκ των προτέρων τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που διέπουν τη 
φύση της δημόσιας σύμβασης και οι 
οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων. Τα κριτήρια 
ανάθεσης και η στάθμισή τους πρέπει να 
παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια 
ολόκληρης της διαδικασίας και να μην 
αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων 
των οικονομικών φορέων. Οι 
διαπραγματεύσεις πρέπει να αποσκοπούν 
στη βελτίωση των προσφορών ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
εξυπηρετούν απόλυτα τις ειδικές ανάγκες 
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τους. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να 
αφορούν όλες τις πτυχές των έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
αγοράζονται, μεταξύ άλλων, την 
ποιότητα, τις ποσότητες, τις εμπορικές 
ρήτρες καθώς και τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, εφόσον δεν αποτελούν 
ελάχιστες απαιτήσεις. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα διάταξη είναι οι προϋποθέσεις 
και τα χαρακτηριστικά (κυρίως φυσικά, 
λειτουργικά και νομικά) που πρέπει να 
πληροί κάθε προσφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
παρούσας οδηγίας ώστε η αναθέτουσα 
αρχή να μπορεί να αναθέτει τη σύμβαση 
σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης που 
έχει επιλεγεί. Για να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια της διαδικασίας, όλα τα 
στάδια των διαπραγματεύσεων πρέπει να 
τεκμηριώνονται σύμφωνα με το άρθρο 85 
παράγραφος 2 και το άρθρο 19 
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, 
προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές να 
μπορούν να αποδεικνύουν γραπτώς σε 
οιοδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα το 
ζητήσει ότι έχουν διασφαλίσει την ίση 
μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων. Επιπλέον, για την 
διασφάλιση της διαφάνειας, όλες οι 
προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαδικασιών πρέπει να υποβάλλονται 
γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται ορισμένες διασφαλίσεις για να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση της ευελιξίας στη χρήση 
των διαδικασιών δεν θα οδηγήσει σε καταχρήσεις.

Τροπολογία 226
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι 
ελεύθερες να χρησιμοποιούν τον 
ανταγωνιστικό διάλογο. Η χρήση αυτής 
της διαδικασίας έχει αυξηθεί σημαντικά 
από την άποψη της αξίας των συμβάσεων 
τα τελευταία χρόνια. Έχει αποδειχθεί 
χρήσιμη σε περιπτώσεις που οι 
αναθέτουσες αρχές δεν είναι σε θέση να 
ορίσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να 
εκτιμήσουν τι μπορεί να προσφέρει η 
αγορά από την άποψη τεχνικών, 
χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων. Η 
κατάσταση αυτή μπορεί ιδίως να 
παρουσιαστεί όσον αφορά καινοτόμα 
έργα, την εκτέλεση σημαντικών έργων 
υποδομής ολοκληρωμένων μεταφορών, 
την υλοποίηση μεγάλων δικτύων 
πληροφορικής ή έργων που απαιτούν 
περίπλοκη και διαρθρωμένη 
χρηματοδότηση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
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ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
στην προώθηση αειφόρου οικονομικής 
ανάπτυξης. Ένα μοντέλο καινοτόμων 
δημοσίων συμβάσεων περιγράφεται 
λεπτομερώς στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τις προ-εμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις1. Το μοντέλο αυτό 
προωθεί την ενσωμάτωση των 
υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στις διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων. Το εν λόγω 
μοντέλο, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην 
παρούσα οδηγία, είναι ένα 
αναγνωρισμένο μοντέλο και θα είναι 
διαθέσιμο σε όλες τις αναθέτουσες αρχές 
προς εξέταση. Η παρούσα οδηγία 
αναμένεται ωστόσο να συμβάλει
γενικότερα στη διευκόλυνση των 
δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας και να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους 
στόχους της «Ένωσης καινοτομίας». Όταν 
η ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και η 
επακόλουθη αγορά τους δεν μπορούν να 
καλυφθούν με λύσεις που είναι ήδη 
διαθέσιμες στην αγορά, οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης όσον 
αφορά τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η νέα αυτή 
διαδικασία πρέπει να επιτρέπει στις 
αναθέτουσες αρχές να καθιερώσουν μια 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
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επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η διαδικασία πρέπει να βασίζεται στους 
κανόνες που εφαρμόζονται στην 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση και η ανάθεση των 
συμβάσεων πρέπει να πραγματοποιείται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, που είναι το πλέον 
κατάλληλο για τη σύγκριση προσφορών 
για καινοτόμες λύσεις. Εάν η σύμπραξη
καινοτομίας αφορά ένα πολύ μεγάλο ή 
ένα μικρότερο έργο, θα πρέπει να είναι 
δομημένη κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
παρέχει την απαραίτητη ζήτηση της 
αγοράς, παρέχοντας κίνητρα για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων χωρίς 
στεγανοποίηση της αγοράς. Επομένως, οι 
αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν με αθέμιτο τρόπο τις 
συμπράξεις καινοτομίας για να 
παρακωλύουν, να περιορίζουν ή να 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό.
__________________

1 COM(2007)0799 τελικό. Ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για τις προ-εμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της 
καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων 
και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην 
Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται η νέα 
διαδικασία συμπράξεων καινοτομίας, διευρύνοντας την αρχική πρόταση της Επιτροπής, 
ειδικότερα συνδέοντας, στις πλέον ενδεδειγμένες περιπτώσεις, το νέο μέσο με τις αρχές που 
εφαρμόζονται στην ανταγωνιστική διαδικασία. Η τροπολογία διευκρινίζει επίσης ότι οι προ-
εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, όπως ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007, 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται, ανεξάρτητα από αυτήν τη νέα διαδικασία συμπράξεων 
καινοτομίας, και έχουν συμπεριληφθεί χωριστά ως νέα εξαίρεση. 
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Τροπολογία 228
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη και οφέλη στον τομέα της καλής 
διαβίωσης των ζώων από την άποψη της 
δημιουργίας νέων ιδεών, της μετάφρασής 
τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, 
και κατά συνέπεια στην προώθηση 
αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης. Η 
παρούσα οδηγία αναμένεται να συμβάλει 
στη διευκόλυνση των δημόσιων 
συμβάσεων καινοτομίας και να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους 
της «Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
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Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 229
Toine Manders
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 
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πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς. Επιπλέον, οι αναθέτουσες 
αρχές, κατά τον καθορισμό των όρων 
των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να 
μπορούν να ορίζουν καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, ως 
κριτήριο το οποίο έχει σχέση με το 
αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.

Or. nl

Τροπολογία 230
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
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δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία 
να επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει 
την απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη 
μιας καινοτόμου λύσης χωρίς 
στεγανοποίηση της αγοράς.

δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
«Ένωσης καινοτομίας».

Or. fr

Τροπολογία 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η διαδικασία αυτή αναμένεται να 
στηρίξει νέους τρόπους ανάπτυξης 
δημοσίων υπηρεσιών, επί παραδείγματι, 
όταν οργανώσεις εργαζομένων που 
λειτουργούσαν στο παρελθόν στον 
δημόσιο τομέα, αναλαμβάνουν το έργο 
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ανάπτυξης μιας καινοτόμου δημόσιας 
υπηρεσίας η οποία δεν είναι διαθέσιμη 
στην αγορά της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η σύμπραξη καινοτομίας 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων δημόσιων 
υπηρεσιών, π.χ. υπηρεσιών αμοιβαίας συνδρομής («mutuals»), που συχνά παρέχουν 
καινοτόμους προσεγγίσεις.

Τροπολογία 232
Sergio Gaetano Cofferati
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
άκρως εξαιρετικές περιστάσεις. Η 
εξαίρεση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται 
σε περιπτώσεις που είτε η δημοσίευση 
είναι αδύνατη, για λόγους ανωτέρας βίας 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είτε είναι σαφές εξαρχής ότι η δημοσίευση 
δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και γιατί 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός φορέας που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνο οι 
καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, 
εφόσον η κατάσταση της 
αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από 
την ίδια την αναθέτουσα αρχή με στόχο τη 
μελλοντική διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, 
των οποίων η διαθεσιμότητα θα πρέπει να 

(18) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
άκρως εξαιρετικές περιστάσεις. Η 
εξαίρεση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται 
σε περιπτώσεις που είτε η δημοσίευση 
είναι αδύνατη, για λόγους ανωτέρας βίας 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είτε είναι σαφές εξαρχής ότι η δημοσίευση 
δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και γιατί 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός φορέας που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνο οι 
καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, 
εφόσον η κατάσταση της 
αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από 
την ίδια την αναθέτουσα αρχή με στόχο τη 
μελλοντική διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, 
των οποίων η διαθεσιμότητα θα πρέπει να 
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αξιολογηθεί σε βάθος. αξιολογηθεί σε βάθος. Οι αναθέτουσες 
αρχές, οι οποίες, στις περιπτώσεις που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
προσφεύγουν στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, πρέπει να υποβάλουν 
έκθεση, στην οποία αιτιολογούν την 
επιλογή τους, στο όργανο εποπτείας το 
οποίο είναι μεταξύ των άλλων 
επιφορτισμένο με την ανάλυση και 
αξιολόγηση αυτών των εκθέσεων.

Or. it

Τροπολογία 233
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\908710EL.doc 67/226 PE492.857v01-00

EL

συμβάσεων. κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή σε ηλεκτρονικά μέσα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις αγορές 
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία, και δεν εφαρμόζεται ως εκ τούτου στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων που ευρίσκονται εκτός των ορίων που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, όπου 
εν προκειμένω αυτές εξαρτώνται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Έχει εμφανιστεί μια ισχυρή τάση προς 
τη συγκέντρωση της ζήτησης από τους 
δημόσιους αγοραστές στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης, με 
στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και 
τη βελτίωση και την ενίσχυση του 
επαγγελματισμού στη διαχείριση των 
δημόσιων συμβάσεων. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης των 
αγορών, είτε βάσει των εμπλεκόμενων 
αναθετουσών αρχών είτε βάσει του όγκου 
και της αξίας τους με την πάροδο του 
χρόνου. Ωστόσο, η συγκέντρωση και η 
κεντρική διαχείριση των αγορών θα πρέπει 
να υπόκειται σε προσεκτική 
παρακολούθηση, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση 
αγοραστικής δύναμης και οι αθέμιτες 
συμπράξεις, και να διαφυλαχθεί η 
διαφάνεια και ο ανταγωνισμός, καθώς και 
οι ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(20) Έχει εμφανιστεί μια ισχυρή τάση προς 
τη συγκέντρωση της ζήτησης από τους 
δημόσιους αγοραστές στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης, με 
στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και 
τη βελτίωση και την ενίσχυση του 
επαγγελματισμού στη διαχείριση των 
δημόσιων συμβάσεων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης των 
αγορών, είτε βάσει των εμπλεκόμενων 
αναθετουσών αρχών είτε βάσει του όγκου 
και της αξίας τους με την πάροδο του 
χρόνου. Ωστόσο, η συγκέντρωση και η 
κεντρική διαχείριση των αγορών θα πρέπει 
να υπόκειται σε προσεκτική 
παρακολούθηση, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση 
αγοραστικής δύναμης και οι αθέμιτες 
συμπράξεις, και να διαφυλαχθεί η 
διαφάνεια και ο ανταγωνισμός, καθώς και 
οι ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η 
Επιτροπή πρέπει να παρέχει στα κράτη 
μέλη και στις αναθέτουσες αρχές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
απαιτούμενη παρακολούθηση των 
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συγκεντρωτικών και κεντρικών 
προμηθειών, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι υπερβολικές 
συγκεντρώσεις αγοραστικής δύναμης και 
οι αθέμιτες πρακτικές. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να 
παρέχονται μέσω εκτελεστικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 235
Othmar Karas
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το εργαλείο των συμφωνιών-
πλαισίων χρησιμοποιείται ευρέως και 
θεωρείται αποτελεσματική τεχνική 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως 
έχει. Εντούτοις, χρειάζεται να 
διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες, και 
ιδίως οι προϋποθέσεις χρήσης μιας 
συμφωνίας-πλαισίου από τις αναθέτουσες 
αρχές που δεν συμμετέχουν σε αυτήν.

(21) Το εργαλείο των συμφωνιών-
πλαισίων χρησιμοποιείται ευρέως και 
θεωρείται αποτελεσματική τεχνική 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως 
έχει. Εντούτοις, χρειάζεται να 
διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες, και 
ιδίως οι προϋποθέσεις χρήσης μιας 
συμφωνίας-πλαισίου από τις αναθέτουσες 
αρχές που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. 
Πρέπει να επιτρέπεται η διεύρυνση του 
φάσματος των φορέων που μπορούν να 
κληθούν δυνάμει μιας συμφωνίας 
πλαισίου υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 236
Anna Maria Corazza Bildt
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για 
τον προσδιορισμό του οικονομικού 
φορέα, που είναι συμβαλλόμενο μέρος της 
συμφωνίας-πλαισίου, ο οποίος θα 
εκτελέσει συγκεκριμένη λειτουργία, όπως 
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την παροχή προμηθειών ή υπηρεσιών που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
φυσικά πρόσωπα, μπορεί να 
περιλαμβάνουν τις ανάγκες ή την επιλογή 
των ενδιαφερομένων φυσικών 
προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 237
Cornelis de Jong
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι τεχνικές κεντρικών προμηθειών 
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο 
στην πλειονότητα των κρατών μελών. Οι 
κεντρικές αρχές προμηθειών είναι 
επιφορτισμένες με την πραγματοποίηση 
αγορών ή τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων/συμφωνιών-πλαισίων που 
προορίζονται για άλλες αναθέτουσες 
αρχές. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη 
δυνατότητα, λόγω του μεγάλου όγκου των 
αγοραζόμενων ποσοτήτων, διεύρυνσης του 
ανταγωνισμού και ενίσχυσης του 
επαγγελματισμού των δημόσιων 
προμηθειών. Θα πρέπει, επομένως, να 
προβλεφθεί ένας ορισμός της κεντρικής 
αρχής προμηθειών αποκλειστικά για τις 
αναθέτουσες αρχές από την Ένωση, ο 
οποίος δεν θα αποτρέπει τη συνέχιση 
λιγότερο θεσμοθετημένων και 
συστηματικών κοινών αγορών ή την 
καθιερωμένη πρακτική της προσφυγής σε 
παρόχους υπηρεσιών που προετοιμάζουν 
και διαχειρίζονται διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων εξ ονόματος και για 
λογαριασμό μιας αναθέτουσας αρχής. Θα 
πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για 
την κατανομή της ευθύνης τήρησης των 
υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και για την περίπτωση 
διορθωτικών μέτρων, μεταξύ της 
κεντρικής αρχής προμηθειών και των 
αναθετουσών αρχών που πραγματοποιούν 

(24) Οι τεχνικές κεντρικών προμηθειών 
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο 
στην πλειονότητα των κρατών μελών. Οι 
κεντρικές αρχές προμηθειών είναι 
επιφορτισμένες με την πραγματοποίηση 
αγορών ή τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων/συμφωνιών-πλαισίων που 
προορίζονται για άλλες αναθέτουσες 
αρχές. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη 
δυνατότητα, λόγω του μεγάλου όγκου των 
αγοραζόμενων ποσοτήτων, διεύρυνσης του 
ανταγωνισμού και ενίσχυσης του 
επαγγελματισμού των δημόσιων 
προμηθειών, πρέπει όμως να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην δυνατότητα 
πρόσβασης των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις διαδικασίες αυτές. Θα 
πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ένας 
ορισμός της κεντρικής αρχής προμηθειών 
αποκλειστικά για τις αναθέτουσες αρχές 
από την Ένωση, ο οποίος δεν θα αποτρέπει 
τη συνέχιση λιγότερο θεσμοθετημένων και 
συστηματικών κοινών αγορών ή την 
καθιερωμένη πρακτική της προσφυγής σε 
παρόχους υπηρεσιών που προετοιμάζουν 
και διαχειρίζονται διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων εξ ονόματος και για 
λογαριασμό μιας αναθέτουσας αρχής. Θα 
πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για 
την κατανομή της ευθύνης τήρησης των 
υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και για την περίπτωση 
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αγορές από την κεντρική αρχή προμηθειών 
ή μέσω αυτής. Σε περίπτωση που η 
δεύτερη έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των 
διαδικασιών σύναψης των δημόσιων 
συμβάσεων, θα πρέπει επίσης να έχει την 
άμεση και αποκλειστική ευθύνη για τη 
νομιμότητα των διαδικασιών. Σε 
περίπτωση που μια αναθέτουσα αρχή 
εκτελεί ορισμένα τμήματα της διαδικασίας, 
για παράδειγμα την εκ νέου διεξαγωγή 
διαγωνισμού στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-
πλαισίου ή την ανάθεση μεμονωμένων 
συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού 
συστήματος αγορών, θα πρέπει να 
συνεχίσει να φέρει την ευθύνη για τα 
στάδια που εκτελεί.

διορθωτικών μέτρων, μεταξύ της 
κεντρικής αρχής προμηθειών και των 
αναθετουσών αρχών που πραγματοποιούν 
αγορές από την κεντρική αρχή προμηθειών 
ή μέσω αυτής. Σε περίπτωση που η 
δεύτερη έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των 
διαδικασιών σύναψης των δημόσιων 
συμβάσεων, θα πρέπει επίσης να έχει την 
άμεση και αποκλειστική ευθύνη για τη 
νομιμότητα των διαδικασιών. Σε 
περίπτωση που μια αναθέτουσα αρχή 
εκτελεί ορισμένα τμήματα της διαδικασίας, 
για παράδειγμα την εκ νέου διεξαγωγή 
διαγωνισμού στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-
πλαισίου ή την ανάθεση μεμονωμένων 
συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού 
συστήματος αγορών, θα πρέπει να 
συνεχίσει να φέρει την ευθύνη για τα 
στάδια που εκτελεί.

Or. en

Τροπολογία 238
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
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διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς
μεταβατικής περιόδου.

διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας 
μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό πλαίσιο είναι υπερβολικά περιορισμένο.

Τροπολογία 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς
μεταβατικής περιόδου.

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας 
τετραετούς μεταβατικής περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο,
η χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
συγκλινουσών πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
εισαχθεί γενική υποχρέωση χρήσης των 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε 
όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας 
διετούς μεταβατικής περιόδου.

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς η χρήση των εν 
λόγω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Or. en

Τροπολογία 241
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
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πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου.

πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου. Η εφαρμογή των 
εν λόγω διατάξεων πραγματοποιείται με 
την επιφύλαξη των υφιστάμενων μέσων 
δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες 
βρίσκονται κάτω από τα όρια που 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, 
και αυτό με σκοπό τη διατήρηση της 
ασφάλειας δικαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γενική υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα ανακοίνωσης σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεν θα πρέπει να θίγει τις υφιστάμενες διατάξεις σε 
εθνικό επίπεδο στον τομέα της δημοσιοποίησης για τις αγορές που βρίσκονται κάτω από τα 
όρια που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 242
Bernadette Vergnaud
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η 
χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές 
προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική 
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υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου.

υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου. Η εφαρμογή των 
εν λόγω διατάξεων πραγματοποιείται με 
την επιφύλαξη των υφιστάμενων μέσων 
δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες 
βρίσκονται κάτω από τα όρια που 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, 
και αυτό με σκοπό τη διατήρηση της 
ασφάλειας δικαίου.

Or. fr

Τροπολογία 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
σύστημα δελτίων υπηρεσιών, το οποίο 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό νέο 
εργαλείο διευθέτησης των δημόσιων 
υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό είναι 
επωφελές για τις ΜΜΕ, διότι είναι πολύ 
εύκολο να συμμετέχουν σε ένα σύστημα 
δελτίων υπηρεσιών. Το σύστημα δελτίων 
υπηρεσιών παρέχει την ελευθερία 
επιλογής στον πολίτη ο οποίος μπορεί να 
επιλέξει τον πάροχο της υπηρεσίας 
μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. 
Το σύστημα δελτίων υπηρεσιών είναι, 
επίσης, επωφελές για τις αρχές, διότι η 
δημιουργία συστήματος δελτίων 
υπηρεσιών είναι πολύ ευκολότερη από 
την παραδοσιακή διαδικασία δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η από κοινού ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές 
διαφορετικών κρατών μελών 
αντιμετωπίζει επί του παρόντος 
ορισμένες νομικές δυσκολίες, ιδίως όσον 
αφορά τις συγκρούσεις εθνικών 
νομοθεσιών. Παρά το γεγονός ότι η 
οδηγία 2004/18/ΕΚ επέτρεψε σιωπηρά τις 
διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, στην πράξη αρκετά εθνικά 
νομικά συστήματα έχουν καταστήσει τις 
εν λόγω συμβάσεις, ρητά ή σιωπηρά, 
αδύνατες ή μη προσφέρουσες ασφάλεια 
δικαίου. Οι αναθέτουσες αρχές διαφόρων 
κρατών μελών ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να 
αναθέσουν από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, ώστε να αντλήσουν τα 
μέγιστα οφέλη από τις δυνατότητες της 
εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις 
οικονομίες κλίμακας και τον διαμοιρασμό 
των κινδύνων και των ωφελειών, μεταξύ 
άλλων και για καινοτόμα έργα που 
εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από 
αυτόν που μπορεί ευλόγως να αναλάβει 
μια αναθέτουσα αρχή μεμονωμένα. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι 
κανόνες σχετικά με τις διασυνοριακές 
από κοινού δημόσιες συμβάσεις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές 
διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 
οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή 
της ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 245
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών. Για την αποφυγή διακρίσεων 
έναντι των προσφερόντων που επενδύουν 
χρόνο και χρήματα για πιστοποιητικά ή 
εκθέσεις δοκιμών, η παροχή ισοδυναμίας 
πρέπει να βαρύνει τον προσφέροντα που 
αιτείται την ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 246
Wim van de Camp
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται 
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 
τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού 
μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. 
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, προτύπων και 
προδιαγραφών που υπάρχουν στην αγορά,
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισμού. 
Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές 
θα πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός 
περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω 
απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα, ή περιάγουν σε μειονεκτική θέση 
οικονομικούς φορείς βάσει του
επιχειρησιακού μοντέλου ή του μοντέλου 
ανάπτυξης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
πρότυπα ή τις προδιαγραφές που 
εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη λύση ή 
υπηρεσία. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
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ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές εξίσου προσφορές
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. 
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών. Οι αναθέτουσες αρχές
πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν 
τυχόν απόφασή τους για τη μη ύπαρξη 
ισοδυναμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι κυβερνητικές αρχές συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές σε όλα τα 
κράτη μέλη, οι δημόσιες συμβάσεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά για 
οικονομικούς φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή προώθηση 
της καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης, οι δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να μην ενέχουν διακρίσεις και να είναι ουδέτερες ως προς την τεχνολογία.

Τροπολογία 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τεχνικών λύσεων, προτύπων και 
προδιαγραφών που υπάρχουν στην αγορά,
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισμού. 
Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές 
θα πρέπει να αποφεύγουν τον τεχνητό 
περιορισμό του ανταγωνισμού μέσω 
απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα, ή περιάγουν σε μειονεκτική θέση 
οικονομικούς φορείς βάσει του 
επιχειρησιακού μοντέλου ή του μοντέλου 
ανάπτυξης ή βάσει ειδικών προτύπων ή 
προδιαγραφών που εφαρμόζονται σε 
συγκεκριμένη λύση ή υπηρεσία. Η 
κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ως 
προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις εκτέλεσης επιτρέπει εν γένει 
την αποφυγή αυτών των προβλημάτων
και ευνοεί την καινοτομία. Σε περίπτωση 
αναφοράς στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, 
ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, 
πρέπει να εξετάζονται από τις αναθέτουσες 
αρχές εξίσου προσφορές βασιζόμενες σε 
άλλες ισοδύναμες λύσεις. Προκειμένου να 
αποδείξουν την εν λόγω ισοδυναμία, 
ενδέχεται να απαιτείται από τους 
προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· Ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα σχετικά πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών. Οι αναθέτουσες αρχές 
πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν 
την μη παροχή ισοδυναμίας σε όλες τις 
περιπτώσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες συμβάσεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά για τους οικονομικούς 
φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για την καλύτερη δυνατή προώθηση της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης, η διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων 
δεν πρέπει να ενέχει διακρίσεις και πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς την τεχνολογία.  Οι 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού που επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις, ανεξάρτητα από το μοντέλο ανάπτυξης ή το επιχειρησιακό μοντέλο ή την 
επιλογή προτύπων ή προδιαγραφών, εξασφαλίζουν ότι στις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών μπορεί να συμμετάσχει το ευρύτερο δυνατό φάσμα φορέων.

Τροπολογία 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
διασφαλίζουν για όλες τις συμβάσεις ότι 
τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα έργα 
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που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης 
πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
περί προστασίας των δεδομένων. Για τη 
διασφάλιση και την απόδειξη της 
προστασίας των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των προσώπων τα οποία 
αφορούν τα δεδομένα στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι προσφέροντες πρέπει να 
θεσπίζουν εσωτερικές πολιτικές και να 
εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα κατά τη στιγμή του 
σχεδιασμού της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό).

Or. en

Τροπολογία 251
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα. Σε περίπτωση που 
οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή «εφαρμογή ή εξήγηση» δημιουργεί περισσότερες νομικές αβεβαιότητες.

Τροπολογία 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία 
μπορεί να υποβάλει προσφορά ένας 
οικονομικός φορέας· μπορούν επίσης να 
περιορίσουν τον αριθμό των τμημάτων 
που μπορούν να ανατεθούν σε έναν 
προσφέροντα.

(30) Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
ΜΜΕ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
χρησιμοποιούν τον κώδικα ορθής 
πρακτικής που παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής 
του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων κατά 
τρόπο που διευκολύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ. Προκειμένου να ευνοηθεί η 
πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά 
δημόσιων συμβάσεων, οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να εξετάσουν ιδιαίτερα τη 
δυνατότητα υποδιαίρεσης των 
συμβάσεων σε τμήματα και να
διασφαλίσουν τη διαφάνεια της 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με
τους λόγους για τους οποίους ενήργησαν ή 
επέλεξαν να μην ενεργήσουν με αυτόν τον 
τρόπο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, ιδίως μέσω της βελτίωσης 
της ενημέρωσης και της καθοδήγησης 
σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις 
νέες ευκαιρίες που παρέχει το 
εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, 
και για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της 
διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης 
και εκδηλώσεων όπου συμμετέχουν 
δημόσιοι προμηθευτές και ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι σαφής η ανάγκη προώθησης της πρόσβασης των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις, 
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η επιβολής σχεδόν γενικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών να υποδιαιρούν τις συμβάσεις 
σε τμήματα αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση. Επιπλέον, εάν αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια 
των αναθετουσών αρχών να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να κερδίσουν 
επιμέρους προμηθευτές, είναι πιθανόν ότι τούτο θα λειτουργήσει εις βάρος της επιβράβευσης 
καινοτόμων ή κατ’ άλλο τρόπο ανταγωνιστικών ΜΜΕ, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η 
πρακτική αυτή θα χρησιμοποιηθεί με αθέμιτο τρόπο για να γίνουν διακρίσεις εις βάρος 
ανεξάρτητων προσφερόντων («outsiders»). Είναι προτιμότερη η λήψη ήπιων μέτρων.

Τροπολογία 253
Anna Maria Corazza Bildt
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, και 
ιδιαίτερα για προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται υψηλή ποιότητα για την 
ευημερία των πολιτών, όπως είναι τα 
τρόφιμα για παθητικούς καταναλωτές σε 
νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς 
και οίκους ευγηρίας, οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
υποδιαιρούν τις συμβάσεις σε τμήματα, και 
να υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
λόγους σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν 
με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 254
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ 
αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από την ανάγκη 
προσκόμισης σημαντικού αριθμού 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός 
των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα 
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, μπορεί να 
απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, 
προς όφελος τόσο των αναθετουσών 
αρχών όσο και των οικονομικών φορέων. 
Ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί 
να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, 
να υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες 
αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι
σε θέση να το πράξουν. Περαιτέρω 
απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
τυποποιημένων εγγράφων, όπως το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί 
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να 
προωθηθεί ευρέως μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
για τις οποίες μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ 
αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από την ανάγκη 
προσκόμισης σημαντικού αριθμού 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός 
των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα 
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
που αφορούν την τήρηση των κανόνων 
και των προτύπων στους τομείς της 
καλής διαβίωσης των ζώων, της υγείας 
και της δημόσιας ασφάλειας, της 
κοινωνικής προστασίας και των κανόνων 
εργασίας, μπορεί να απλοποιήσει 
σημαντικά τη διαδικασία, προς όφελος 
τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των 
οικονομικών φορέων. Ο προσφέρων στον 
οποίο έχει αποφασιστεί να ανατεθεί η 
σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, να 
υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες 
αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι 
σε θέση να το πράξουν. Περαιτέρω 
απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
τυποποιημένων εγγράφων, όπως το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί 
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να 
προωθηθεί ευρέως μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
για τις οποίες μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 255
Sari Essayah
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ 
έχουν καταφέρει να προσφέρουν νέες, 
βιώσιμες θέσεις εργασίες ακόμη και σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης. 
Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές 
χρησιμοποιούν περίπου το 18% του 
ΑΕγχΠ για τις δημόσιες συμβάσεις, το εν 
λόγω νομοθετικό καθεστώς έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα 
των ΜΜΕ να εξακολουθήσουν να 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ 
τούτου, οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει 
να καταστούν όσο το δυνατόν πιο 
προσβάσιμες για τις ΜΜΕ, τόσο πάνω 
όσο και κάτω από τα όρια που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Πέραν των ειδικών 
εργαλείων, τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα ώστε να ενισχύουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων, τα κράτη μέλη και 
οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
ενθαρρύνονται θερμά για τη χάραξη 
στρατηγικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων φιλικών προς τις ΜΜΕ. Η 
Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της με τίτλο 
«Ευρωπαϊκός κώδικας βέλτιστων 
πρακτικών που διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις» (SEC (2008)2193), το οποίο 
έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να χαράξουν εθνικές στρατηγικές, 
προγράμματα και σχέδια δράσης για τη 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
αυτές τις αγορές. Μια αποτελεσματική 
πολιτική δημόσιων συμβάσεων πρέπει να 
είναι συνεκτική. Αφενός, οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει 
να εφαρμόζουν αυστηρά τους κανόνες 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και, 
αφετέρου, η εφαρμογή γενικών πολιτικών 
για την ενίσχυση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων 
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θα εξακολουθήσει να είναι εξαιρετικά 
σημαντική, ιδίως από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 256
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
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offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Τροπολογία 257
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει 
να ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς 
που έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική 

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

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

Or. en

Τροπολογία 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει, ωστόσο, να επιτρέπεται η 
δυνατότητα των οικονομικών φορέων να 
υιοθετούν μέτρα συμμόρφωσης με στόχο 
τη διόρθωση των συνεπειών τυχόν 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων και 
την αποτελεσματική πρόληψη περαιτέρω 
περιπτώσεων παράνομης συμπεριφοράς. 
Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να συνίστανται 
ιδίως σε μέτρα προσωπικού και 
οργάνωσης, όπως είναι η διακοπή όλων 
των δεσμών με πρόσωπα ή οργανισμούς 
που εμπλέκονται στην παράνομη 
συμπεριφορά, κατάλληλα μέτρα 
αναδιοργάνωσης προσωπικού, η εφαρμογή 
συστημάτων υποβολής εκθέσεων και 
ελέγχου, η δημιουργία μιας δομής 
εσωτερικού ελέγχου για την 

(35) Θα πρέπει, ωστόσο, να επιτρέπεται η 
δυνατότητα των οικονομικών φορέων να 
υιοθετούν μέτρα συμμόρφωσης με στόχο 
τη διόρθωση των συνεπειών τυχόν 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων και 
την αποτελεσματική πρόληψη περαιτέρω 
περιπτώσεων παράνομης συμπεριφοράς. 
Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να συνίστανται 
ιδίως σε μέτρα προσωπικού και 
οργάνωσης, όπως είναι η διακοπή όλων 
των δεσμών με πρόσωπα ή οργανισμούς 
που εμπλέκονται στην παράνομη 
συμπεριφορά, κατάλληλα μέτρα 
αναδιοργάνωσης προσωπικού, η εφαρμογή 
συστημάτων υποβολής εκθέσεων και 
ελέγχου, η δημιουργία μιας δομής 
εσωτερικού ελέγχου για την 
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παρακολούθηση της συμμόρφωσης και η 
έγκριση εσωτερικών κανόνων ευθύνης και 
αποζημίωσης. Σε περίπτωση που τα εν 
λόγω μέτρα προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν θα πρέπει πλέον να αποκλείεται για 
αυτούς τους λόγους. Οι οικονομικοί φορείς 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν από τις αναθέτουσες αρχές να 
εξετάζουν τα μέτρα συμμόρφωσης που 
έχουν λάβει με σκοπό την πιθανή 
συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης.

παρακολούθηση της συμμόρφωσης και η 
έγκριση εσωτερικών κανόνων ευθύνης και 
αποζημίωσης. Σε περίπτωση που τα εν 
λόγω μέτρα προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν θα πρέπει πλέον να αποκλείεται για 
αυτούς τους λόγους. Οι οικονομικοί φορείς 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν από τις αναθέτουσες αρχές να 
εξετάζουν τα μέτρα συμμόρφωσης που 
έχουν λάβει με σκοπό την πιθανή 
συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης. Η μέγιστη περίοδος 
αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα 
πρέπει να είναι 10 έτη.

Or. en

Τροπολογία 260
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
απαιτούν την εφαρμογή μέτρων ή 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας 
σύμβασης. Τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής 
τους σύμφωνα με τις πράξεις της Ένωσης, 
όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(EMAS), μπορούν να καταδεικνύουν την 
τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα 
να εκτελέσει τη σύμβαση. Η περιγραφή, 
από πλευράς του οικονομικού φορέα, των 
μέτρων που εφαρμόζει ώστε να 
διασφαλίσει ταυτόσημο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει 
να γίνεται δεκτή ως εναλλακτικό 
αποδεικτικό μέσο αντίστοιχο των 
καταγεγραμμένων συστημάτων 

(36) Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
απαιτούν την εφαρμογή μέτρων ή 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας 
σύμβασης. Τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής 
τους σύμφωνα με τις πράξεις της Ένωσης, 
όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(EMAS), μπορούν να καταδεικνύουν την 
τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα 
να εκτελέσει τη σύμβαση. Η περιγραφή, 
από πλευράς του οικονομικού φορέα, των 
μέτρων που εφαρμόζει ώστε να 
διασφαλίσει ταυτόσημο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και καλής 
διαβίωσης των ζώων, θα πρέπει να γίνεται 
δεκτή ως εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο 
αντίστοιχο των καταγεγραμμένων 
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περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
καταγεγραμμένα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει την εν λόγω 
πρόσβαση εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
καταγεγραμμένα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει την εν λόγω 
πρόσβαση εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 261
Heide Rühle
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, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κύρια διαδικασία πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση της καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής, 
ήτοι της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Δεν υπάρχει ανάγκη να 
εφαρμοστεί ένα δεύτερο κριτήριο όπως «το χαμηλότερο κόστος» δεδομένου ότι στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά περιλαμβάνεται το κριτήριο της τιμής.

Τροπολογία 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να επιλέγουν
«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά». Σε δεόντως 
αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ιδίως όταν πρόκειται για άκρως 
τυποποιημένα προϊόντα, οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν 
ως μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή ή το χαμηλότερο κόστος, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τη 
δυνατότητα να ορίσουν τα κατάλληλα 
ποιοτικά πρότυπα μέσω τεχνικών 
προδιαγραφών ή μέσω των όρων 
εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» έχει αποδειχθεί στην 
πράξη ως το ευρύτερο κριτήριο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ποιοτικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές, την τιμή και το κόστος.

Τροπολογία 263
Marc Tarabella
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. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να καθορίζουν ως κριτήριο ανάθεσης «την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά», λαμβάνοντας υπόψη ότι στην
περίπτωση αυτή έχουν τη δυνατότητα να 
ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά πρότυπα 
μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή μέσω των 
όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 264
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
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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 εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να εγγυώνται την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού, και επίσης, σε περιπτώσεις
που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν έργα 
υψηλής ποιότητας, την αγορά προμηθειών 
και υπηρεσιών που είναι οι πλέον 
κατάλληλες για τις ανάγκες τους. Κατά 
συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να μπορούν να καθορίζουν ως κριτήρια 
ανάθεσης είτε «την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά» είτε
στην περίπτωση τυποποιημένων 
προϊόντων, «την χαμηλότερη τιμή».

Or. en

Τροπολογία 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Anna Maria Corazza Bildt
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 

(38) Όταν οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν 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 
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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.

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. fr

Τροπολογία 266
Cornelis de Jong
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 

(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. 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 θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού και θεμιτού
ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από 
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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.

απαιτήσεις που επιτρέπουν να 
εξακριβώνονται πραγματικά οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

Or. en

Τροπολογία 267
Catherine Stihler
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) 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. Όταν δικαιολογείται για 
λόγους δημόσιας πολιτικής για την 
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιλαμβάνουν κριτήρια που 
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σχετίζονται με τον κοινωνικοοικονομικό 
αντίκτυπο προκειμένου να προσδιορίσουν 
ποια προσφορά παρουσιάζει την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Τέτοιες 
περιπτώσεις μπορούν να ανακύψουν όταν 
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και 
διατήρησης ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού, ενίσχυσης της 
επιχειρηματικής ικανότητας ώστε να 
εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των 
μελλοντικών απαιτήσεων των 
αναθετουσών αρχών, ή αποφυγής 
δυσμενών επιπτώσεων στο εργατικό 
δυναμικό ή στην επιχειρηματική 
ικανότητα ως αποτέλεσμα της απόφασης 
ανάθεσης της σύμβασης. 

Or. en

Τροπολογία 268
Ian Hudghton
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 

(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 
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δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες. Όταν δικαιολογείται για 
λόγους δημόσιας πολιτικής για την 
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιλαμβάνουν κριτήρια που 
σχετίζονται με τον κοινωνικοοικονομικό 
αντίκτυπο προκειμένου να προσδιορίσουν 
ποια προσφορά παρουσιάζει την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Τέτοιες 
περιπτώσεις μπορούν να ανακύψουν όταν 
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και 
διατήρησης ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού, ενίσχυσης της 
επιχειρηματικής ικανότητας ώστε να 
εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των 
μελλοντικών απαιτήσεων των 
αναθετουσών αρχών, ή αποφυγής 
δυσμενών επιπτώσεων στο εργατικό 
δυναμικό ή στην επιχειρηματική 
ικανότητα ως αποτέλεσμα της απόφασης 
ανάθεσης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 269
Anna Hedh
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 

(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, 
συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης. 
Ο καθορισμός των κριτηρίων αυτών είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης ή του αντικειμένου της 
παραγωγής, στο μέτρο που τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση 
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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.

του επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται 
από κάθε προσφορά σε σχέση με τα 
αντικείμενα της σύμβασης και της 
παραγωγής, 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 και θεμιτού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

Or. en

Τροπολογία 270
Anna Maria Corazza Bildt
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Ιδιαίτερα, όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών τροφίμων για 
νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς 
και οίκους ευγηρίας, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται ότι οι παθητικοί 
καταναλωτές έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
θρεπτικά προϊόντα διατροφής υψηλής 
ποιότητας που πληρούν το κριτήριο 
καλής σχέσης ποιότητας/τιμής.

Or. en

Τροπολογία 271
Anna Maria Corazza Bildt
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38β) Ως προς αυτό, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να προχωρήσουν πέραν 
της νομοθεσίας της ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αυστηρότερες περιβαλλοντικές 
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παραμέτρους και μεθόδους παραγωγής, 
και κατά τη διατύπωση των κριτηρίων 
ανάθεσης, με πλήρη σεβασμό του δικαίου 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 272
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 
δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, 
δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 
έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των 
οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 
2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών) και του εξοπλισμού γραφείου
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής. Κρίνεται, 
επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η 
κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός 
υποχρεωτικών σκοπών και στόχων 

(39) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 
δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, 
δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 
έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των 
οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 
2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών) και του εξοπλισμού γραφείου
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής και την 
κοστολόγηση κοινωνικά βιώσιμων 
διαδικασιών παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
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εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για 
συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις 
προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως 
περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

καλής διαβίωσης των ζώων. Κρίνεται,
επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η 
κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός 
υποχρεωτικών σκοπών και στόχων 
εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για 
συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις 
προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως 
περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 273
Heide Rühle
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 
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 

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

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να λαμβάνουν υπόψη το κόστος κύκλου 
ζωής. Εντούτοις, η ανάπτυξη της μεθόδου υπολογισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει 
προβλήματα. Η υποχρέωση χρήσης της μεθόδου της ΕΕ είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Επιπλέον η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις. Οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω απαιτήσεις εφόσον συμμορφώνονται με τις αρχές της 
Συνθήκης και τις ειδικές απαιτήσεις για τα κριτήρια ανάθεσης.

Τροπολογία 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης
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 
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 

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

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 έρευνας, 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 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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 
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 

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

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, 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· οι 
μεθοδολογίες πρέπει να εγκρίνονται 
έπειτα από στενή διαβούλευση με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας·
όποτε χρησιμοποιείται τέτοια μεθοδολογία, 
η χρήση της θα πρέπει να καθίσταται 
υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 276
Sirpa Pietikäinen
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 
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 

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

ζωής και οικονομικά βιώσιμες λύσεις 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των 
ζώων, 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 277
Jürgen Creutzmann
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 
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 

(40) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 
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 
προσφορά χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
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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.

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 εσωτερικές δαπάνες κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών, τόσο τις εσωτερικές δαπάνες
(όπως είναι οι δαπάνες χρήσης, 
συντήρησης και διάθεσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής).

Or. en

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 66)

Αιτιολόγηση

Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής πρέπει να είναι ένας από τους εναλλακτικούς τρόπους 
προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και όχι μια 
εναλλακτική δυνατότητα αντί αυτής. Η εναλλακτική δυνατότητα αντί της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή, αλλά μόνον για 
τυποποιημένα προϊόντα.

Τροπολογία 278
Barbara Weiler
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Λαμβανομένης υπόψη της 
πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
ένα κριτήριο ανάθεσης το οποίο έχει 
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σχέση με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
προϊόν προέρχεται από δίκαιες εμπορικές 
συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης καταβολής ελάχιστης τιμής 
και πριμοδότησης στους παραγωγούς.

Or. en

Τροπολογία 279
Catherine Stihler
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Λαμβανομένης υπόψη της 
πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
ένα κριτήριο ανάθεσης το οποίο έχει 
σχέση με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
προϊόν προέρχεται από δίκαιες εμπορικές 
συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης καταβολής ελάχιστης τιμής 
και πριμοδότησης σε παραγωγούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Τροπολογία 280
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές,
στα κριτήρια ανάθεσης και στις ρήτρες 
εκτέλεσης της σύμβασης, οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
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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 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 

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, οι αγοραστές
μπορούν να περιλαμβάνουν στο κριτήριο 
ανάθεσης 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 μεταξύ άλλων 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 συνδέονται, 
σε κάθε περίπτωση, με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
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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.

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. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιλαμβάνουν στις τεχνικές 
προδιαγραφές κοινωνικές παραμέτρους 
(όπως βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ), όταν 
αυτές είναι συναφείς και συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές παράμετροι δεν καλύπτονται επαρκώς από την πρόταση της Επιτροπής. Η 
εφαρμογή τους πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων 
υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 281
Vicente Miguel Garcés Ramón
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
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 
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παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο 
την προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής 
ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
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.

παροχής υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, 
χαρακτηριστικά που μπορούν να έχουν 
ως στόχο την προστασία της υγείας του 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διαδικασία παραγωγής ή τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων 
ατόμων ή μελών ευάλωτων ομάδων 
μεταξύ των ατόμων στα οποία έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρία. . Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
μπορούν να αφορούν μόνο την προστασία 
της υγείας του προσωπικού που συμμετέχει 
στη διαδικασία παραγωγής ή τη 
διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων μεταξύ των ατόμων στα 
οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
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αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

Or. es

Τροπολογία 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται στην αποτίμηση σε
νόμισμα του κύκλου ζωής έργων,
υπηρεσιών ή προμηθειών και, κατά 
συνέπεια, στην κοινωνική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, υπό τον όρο 
ότι αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται 
με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια 
ανάθεσης θα πρέπει να ερμηνεύονται 
διασταλτικά. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια 
ανάθεσης για να ελαχιστοποιούν τις 
επιβλαβείς κοινωνικές ή περιβαλλοντικές 
συνέπειες ή για να μεγιστοποιούν τις 
θετικές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές 
συνέπειες. Στο πλαίσιο των κριτηρίων 
ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
να μπορούν να εξετάζουν κατά πόσον 
υπάρχει μια ενσωματωμένη προσέγγιση 
του κύκλου ζωής που αποσκοπεί στην 
ελαχιστοποίηση του κόστους και στην 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των 
πόρων και η οποία πρέπει να εφαρμόζεται
στο πλαίσιο παροχής έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών 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
του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις, ή
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χαρακτηριστικά θα πρέπει να
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού 
στο περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης 
την οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα
του 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.

εις βάρος φορέων από άλλες τρίτες χώρες 
με τις οποίες η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος Συμφωνίας 
Ελεύθερων Συναλλαγών. Οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ως τεχνικές 
προδιαγραφές και 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 την κοινωνική βιωσιμότητα της 
εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, τον προσδιορισμό της 
προσφοράς που παρουσιάζει την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
περιλαμβάνουν αυτές τις παραμέτρους 
στο κριτήριο ανάθεσης για την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 22 εισάγει τον όρο «κύκλος ζωής» που 
ενσωματώνεται σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες ως αποτέλεσμα των επιλογών που έχουν 
πραγματοποιηθεί στα στάδια του κύκλου ζωής κατά τα οποία το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, 
υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υπάρχει η σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης 
και, επομένως, εφόσον τούτο ισχύει από τη στιγμή της αγοράς. Αυτές οι παράμετροι πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του όρου «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά». Η παρούσα τροποποιημένη αιτιολογική σκέψη παραπέμπει σε αυτήν την διάταξη.

Τροπολογία 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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.

Or. en

Τροπολογία 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του 
κύκλου ζωής, όπως είναι μια 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων, π.χ., κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών πτυχών, 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. Ο κανόνας που 
προβλέπει τη σύνδεση με το αντικείμενο 
της σύμβασης πρέπει να ερμηνεύεται 
διασταλτικά. Ομοίως, για την καλύτερη 
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χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο
την προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής 
ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
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.

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 την 
προστασία της υγείας του προσωπικού που 
συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής, 
την ισότητα των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
συνδυασμός επαγγελματικού και 
ιδιωτικού βίου), την πρόσβαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση, τη συμμετοχή 
των χρηστών και τη διαβούλευση με 
αυτούς, την οικονομική προσιτότητα, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο με 
δεοντολογικά κριτήρια ή τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων (όπως είναι οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι Ρομά, οι 
μετανάστες ή οι νεότεροι και ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι) 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 
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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 οι οποίες σχετίζονται με το 
εξωτερικό κοινωνικό κόστος που 
συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
όπως είναι οι επιπτώσεις της παραγωγής 
στο γύρω περιβάλλον και στις γειτονικές 
κοινότητες. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
να καθορίζουν στις τεχνικές 
προδιαγραφές υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τις κοινωνικές συνθήκες 
και τις συνθήκες απασχόλησης, 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, 
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμφωνίες 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 
καταστάσεις, κατά τις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. de
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Τροπολογία 285
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και σε 
επίπεδα βελτιώσεων της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, 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
τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών και τις συνθήκες 
εργασίας τους. 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 
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1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
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.

96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
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.

Or. en

Τροπολογία 286
Catherine Stihler
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης των ατόμων που 
συμμετέχουν άμεσα στη συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
μπορούν να αφορούν μόνο την προστασία 
της υγείας του προσωπικού που συμμετέχει 
στη διαδικασία παραγωγής ή τη 
διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων μεταξύ των ατόμων στα 
οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
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.
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Τροπολογία 287
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ή της 
παραγωγής του αντικειμένου της
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. Οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να απαιτούν την υποβολή 
πιστοποιητικών/σημάτων, εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους φορείς, με τα οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα 
πρότυπα στους τομείς της υγείας και της 
ασφάλειας, του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου όπως θεσπίζεται από την
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
από τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται εκεί όπου πρόκειται να 
εκτελεστεί το έργο, η υπηρεσία ή η 
προμήθεια.
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96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία 
ή σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης 
την οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα 
του 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στην οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων δεν είναι απαραίτητη. 
Εάν η οδηγία αυτή πρέπει να περιληφθεί στο κείμενο, τότε θα πρέπει να προστεθεί και η οδηγία 
2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , 
περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης.

Τροπολογία 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 χαρακτηριστικά 
αυτά μπορούν να αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού όπως 
αναφέρονται στα εθνικά εργατικά δίκαια 
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των 
χωρών στις οποίες υλοποιούνται οι 
διεργασίες παραγωγής και στις διεθνείς 
συμβάσεις όπως απαριθμούνται στο 
Παράρτημα XI, σύμφωνα με τις πιο 
ευνοϊκές για τους εργαζόμενους. Αυτές οι 
διατάξεις περιλαμβάνουν εκείνες που 
ορίζονται στις οκτώ βασικές συμβάσεις 
της ΔΟΕ (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
και το δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, αναγκαστική και 
υποχρεωτική εργασία, διακρίσεις σε ό,τι 
αφορά την απασχόληση και τα ελεύθερα 
επαγγέλματα, παιδική εργασία)· ασφάλεια 
και στον τόπο εργασίας· χρόνος εργασίας· 
μισθοί και κοινωνικές επιβαρύνσεις. Τα
εν λόγω χαρακτηριστικά μπορούν επίσης
να αφορούν 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 στις συνθήκες εργασίας του 
προσωπικού. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
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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.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να είναι χρήσιμο να θεσπισθούν συνθήκες εργασίας ως τεχνικές προδιαγραφές και ως 
κριτήρια ανάθεσης όχι μόνον αναφορικά με την «προστασία της υγείας»· πρέπει να 
αναφέρονται και σε άλλες συνθήκες εργασίας που είναι ουσιαστικές συνιστώσες της έννοιας της 
«αξιοπρεπούς εργασίας» όπως ορίζεται από την ΔΟΕ.

Τροπολογία 289
Ivo Belet
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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. Λαμβανομένης υπόψη της 
πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
ένα κριτήριο ανάθεσης το οποίο έχει 
σχέση με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
προϊόν προέρχεται από δίκαιες εμπορικές 
συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης καταβολής ελάχιστης τιμής 
και πριμοδότησης στους παραγωγούς.

Or. en

Τροπολογία 290
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Βλέπε άρθρα 40 και 66)

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στη «διαδικασία παραγωγής» ή «οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας» στις τεχνικές προδιαγραφές και στα κριτήρια ανάθεσης είναι 
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υπερβολικά αόριστη και αυξάνει τη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών σε βάρος της 
διαφάνειας και του πραγματικού ανταγωνισμού. Η αρχή που αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
σύνδεσης με το αντικείμενο της σύμβασης θα μπορούσε εύκολα να μην τηρηθεί.

Τροπολογία 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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 
συμμόρφωσης με την υποχρεωτική
νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού 
δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
εργατικού δικαίου.

(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 
την νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις 
κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες 
απασχόλησης, 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, διαιτητικές 
αποφάσεις, συλλογικές συμφωνίες 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·
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οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν επίσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις, κατά τις 
οποίες εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. de

Τροπολογία 292
Christel Schaldemose
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και 
αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και 
πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία. Οι 
όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης μπορούν 
να καθοριστούν ώστε να συνάδουν με τον 
οδηγό της Επιτροπής του Οκτωβρίου 
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2010: Κοινωνικές αγορές: οδηγός για τη 
συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις 
δημόσιες συμβάσεις (SEC(2010) 1258 
τελικό).

Or. da

Τροπολογία 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και 
αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και 
πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τις κοινωνικές συνθήκες 
και τις συνθήκες απασχόλησης, την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
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την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας, που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμφωνίες 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 εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης
ή την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης.
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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.

Or. en

Τροπολογία 295
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης ή της παραγωγής και 
αναγγέλλονται στη διακήρυξη 
διαγωνισμού, στην προκαταρκτική 
διακήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο 
για την προκήρυξη διαγωνισμού ή στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.
Μπορούν, ιδίως, να έχουν ως αντικείμενο 
την ενθάρρυνση της επιτόπιας 
επαγγελματικής κατάρτισης, την 
απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ιδίως της 
σύμβασης 94 της 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 
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την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επισημαίνει τη σημασία της σύμβασης 94 της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας 
(δημόσιες συμβάσεις) που ρυθμίζουν συγκεκριμένα τις δημόσιες προμήθειες. Η ΕΕ πρέπει να 
δεσμευθεί στα πρότυπα της ΔΟΕ.

Τροπολογία 296
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 που χρησιμοποιείται για την 
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης.  
Μπορούν να αναφέρονται, παραδείγματος 
χάριν, οι – ισχύουσες για την εκτέλεση της 
σύμβασης – υποχρεώσεις για την ανάληψη
δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους 
ανέργους ή για τους νέους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαγραφέν κείμενο θα υπήρχε ο κίνδυνος εάν παρέμενε να εξασθενίσει τη σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 297
Louis Grech
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν κατάρτιση και καθοδήγηση
στις ΜΜΕ σχετικά με το θέμα του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, παρέχοντας 
παραδείγματα των εφαρμογών του και 
της χρησιμότητάς του, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η καθιέρωσή του.

Or. en

Τροπολογία 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Για την ορθή λειτουργία των 
δημοσίων συμβάσεων είναι αναγκαίο να 
ρυθμίζεται κατά τον δέοντα τρόπο το 
μέσον της υπεργολαβίας. Η αναθέτουσα 
αρχή πρέπει να ενημερώνεται, στις 
προσφορές που υποβάλλονται, σχετικά με 
τα ενδεχόμενα τμήματα της σύμβασης 
που ο προσφέρων προτίθεται 
ενδεχομένως να παραχωρήσει σε 
υπεργολαβία καθώς και σχετικά με τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους. Κάθε 
μεταβολή στην αλυσίδα της υπεργολαβίας 
κατά τη διάρκεια της υπό εξέλιξη 
σύμβασης πρέπει να εγγυάται επιδόσεις 
ίσες με εκείνες που προσδιορίζονται στην 
υποβληθείσα προσφορά και να εγκρίνεται 
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από την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα 
αρχή πρέπει να προβλέπει, εφόσον το 
επιτρέπει ο χαρακτήρας της σύμβασης, 
την άμεση πληρωμή των υπεργολάβων. 
Είναι τέλος αναγκαίο να θεσπισθεί ένα 
σύστημα κοινής και αλληλέγγυας ευθύνης 
(«joint and several liability») στην 
αλυσίδα της υπεργολαβίας και η αλυσίδα 
αυτή πρέπει να περιορίζεται το πολύ σε 
τρεις διαδοχικές κάθετες υπεργολαβίες.

Or. it

Τροπολογία 299
Christel Schaldemose
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν συμβατικές ρήτρες που 
περιέχουν διατάξεις για την τήρηση των 
συλλογικών συμβάσεων, εφόσον αυτό 
αναφέρεται στην προκήρυξη της 
αναθέτουσας αρχής ή στις συγγραφές 
υποχρεώσεων, ώστε να τηρείται η αρχή 
της διαφάνειας.

Or. da

Τροπολογία 300
Christel Schaldemose
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44β) Οι διατάξεις της οδηγίας πρέπει να 
σέβονται τα διαφορετικά μοντέλα της 
αγοράς εργασίας που ισχύουν στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
μοντέλων αγοράς εργασίας όπου ισχύουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Or. da
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Τροπολογία 301
Vicente Miguel Garcés Ramón
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, 
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.

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

Or. es

Τροπολογία 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
τηρούν τις διατάξεις για την 
καθυστέρηση πληρωμών που προβλέπει η 
οδηγία 2011/7/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 303
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη 
μέλη δεν παρακολουθούν με συνέπεια και 
συστηματικότητα την εφαρμογή και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων που απορρέουν 
από τις εν λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα 
υψηλό κόστος και αβεβαιότητα. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ορίσει έναν 
εθνικό κεντρικό φορέα που επεξεργάζεται 
ζητήματα δημόσιων συμβάσεων, αλλά τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στους εν 
λόγω φορείς ποικίλλουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών. Η καθιέρωση 
σαφέστερων, πιο συνεκτικών και 
αυθεντικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και ελέγχου θα αυξήσει 
τις υφιστάμενες γνώσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, θα βελτιώσει την ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις 
αναθέτουσες αρχές, και θα συντελέσει 
στην επικράτηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία 
εντοπισμού και έγκαιρης επίλυσης 
προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση, 
καθώς και να συμβάλουν στον 
προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. 

διαγράφεται
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Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη ανάγκη 
συντονισμού των εν λόγω μηχανισμών για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, 
του ελέγχου και της παρακολούθησης της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και της συστηματικής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη 
μέλη δεν παρακολουθούν με συνέπεια και 
συστηματικότητα την εφαρμογή και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων που απορρέουν 
από τις εν λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα 
υψηλό κόστος και αβεβαιότητα. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ορίσει έναν 
εθνικό κεντρικό φορέα που επεξεργάζεται 
ζητήματα δημόσιων συμβάσεων, αλλά τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στους εν 
λόγω φορείς ποικίλλουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών. Η καθιέρωση 
σαφέστερων, πιο συνεκτικών και 
αυθεντικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και ελέγχου θα αυξήσει 
τις υφιστάμενες γνώσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, θα βελτιώσει την ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις 
αναθέτουσες αρχές, και θα συντελέσει 
στην επικράτηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία 
εντοπισμού και έγκαιρης επίλυσης 
προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση, 

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι υπάρχουν 
ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης στην
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.
Έχοντας υπόψη μια πιο αποτελεσματική 
και συνεπή εφαρμογή των κανόνων, είναι 
αφενός απαραίτητο να επιτευχθεί μια 
καλή επισκόπηση για τα πιθανά 
διαρθρωτικά προβλήματα και γενικά 
πρότυπα στις εθνικές πολιτικές σύναψης 
συμβάσεων, με σκοπό να 
αντιμετωπισθούν τα πιθανά προβλήματα 
με πιο στοχευμένο τρόπο. Η επισκόπηση 
αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της 
κατάλληλης παρακολούθησης, τα 
αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να 
δημοσιεύονται τακτικά, ώστε να 
καταστεί δυνατή μια εμπεριστατωμένη 
συζήτηση σχετικά με πιθανές βελτιώσεις 
των κανόνων και της πρακτικής περί 
δημοσίων συμβάσεων. Αφετέρου, η 
καλύτερη καθοδήγηση και βοήθεια προς 
τις αναθέτουσες αρχές και τους 
οικονομικούς φορείς θα μπορούσε επίσης 
να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των δημοσίων 
συμβάσεων, μέσω της καλύτερης γνώσης, 
της αύξησης της ασφάλειας δικαίου και 
του επαγγελματισμού των πρακτικών που 
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καθώς και να συμβάλουν στον 
προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη ανάγκη 
συντονισμού των εν λόγω μηχανισμών για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, 
του ελέγχου και της παρακολούθησης της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και της συστηματικής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, σε 
ολόκληρη την Ένωση.

ακολουθούνται στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων· η καθοδήγηση αυτή πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση των αναθετουσών 
αρχών και των οικονομικών φορέων όπου 
κρίνεται αναγκαίο, για να εξασφαλισθεί η
ορθή εφαρμογή των κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη 
μέλη δεν παρακολουθούν με συνέπεια και 
συστηματικότητα την εφαρμογή και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων που απορρέουν από τις εν 
λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα υψηλό 
κόστος και αβεβαιότητα. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν ορίσει έναν εθνικό κεντρικό 
φορέα που επεξεργάζεται ζητήματα 
δημόσιων συμβάσεων, αλλά τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στους εν 
λόγω φορείς ποικίλλουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών. Η καθιέρωση 
σαφέστερων, πιο συνεκτικών και 
αυθεντικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και ελέγχου θα αυξήσει 
τις υφιστάμενες γνώσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, θα βελτιώσει την ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις 
αναθέτουσες αρχές, και θα συντελέσει 

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη 
μέλη δεν παρακολουθούν με συνέπεια και 
συστηματικότητα την εφαρμογή και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων που απορρέουν από τις εν 
λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα υψηλό 
κόστος και αβεβαιότητα. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει συνεπώς να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους όσον αφορά την 
παρακολούθηση και στην περίπτωση των 
αβεβαιοτήτων δεν πρέπει να διστάζουν να 
ζητούν διευκρινίσεις από την Επιτροπή. 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση
σχετικά με την ανάγκη για διευκρινίσεις,
όσον αφορά νέα νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και τη συχνότητα 
διατύπωσης παραπόνων σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
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στην επικράτηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία
εντοπισμού και έγκαιρης επίλυσης 
προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση, 
καθώς και να συμβάλουν στον 
προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη ανάγκη 
συντονισμού των εν λόγω μηχανισμών για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, 
του ελέγχου και της παρακολούθησης της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και της συστηματικής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 306
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων 
συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο 
θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση 
σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής 
και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της 
εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής
εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον 
άμεσο προσδιορισμό λύσεων. 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαφθορά και η απάτη, 
αυτό το κεντρικό όργανο και το ευρύ 
κοινό θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν τα κείμενα των 

διαγράφεται
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συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 
Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής αξίας θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στο εποπτικό 
όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα 
αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται 
νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα άρθρα προκαλούν άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
οργανώσουν την εσωτερική τους διοίκηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη 
δημιουργία οργάνου εποπτείας (άρθρο 84) χωρίς ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 αντιβαίνει 
προς την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων 
συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο 
θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση 
σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής 
και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της 
εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής 
εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον 
άμεσο προσδιορισμό λύσεων. 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαφθορά και η απάτη, 
αυτό το κεντρικό όργανο και το ευρύ 
κοινό θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν τα κείμενα των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 
Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής αξίας θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στο εποπτικό 

διαγράφεται
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όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα 
αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται 
νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση. Ένα τέτοιο όργανο έρχεται σε αντίθεση με την
αρχή της επικουρικότητας και θα ήταν αδύνατον να εφαρμόζεται σε κράτη μέλη με 
περιφερειακές διοικήσεις και ομοσπονδιακή δομή.

Τροπολογία 308
Cornelis de Jong
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων 
συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο 
θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση 
σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής 
και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της 
εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής 
εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον 
άμεσο προσδιορισμό λύσεων. 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαφθορά και η απάτη, 
αυτό το κεντρικό όργανο και το ευρύ 
κοινό θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν τα κείμενα των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 
Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής αξίας θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στο εποπτικό 
όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα 
αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται 
νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων 
συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο 
θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση 
σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής 
και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της 
εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής 
εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον 
άμεσο προσδιορισμό λύσεων. 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαφθορά και η απάτη, 
αυτό το κεντρικό όργανο και το ευρύ 
κοινό θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν τα κείμενα των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 
Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής αξίας θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στο εποπτικό 
όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα 
αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται 
νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναλογικό μέτρο να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση να ιδρύουν πρόσθετα 
όργανα. Πέραν αυτού, οι ποικίλες αρμοδιότητες που ανατίθενται σε ένα τέτοιο όργανο, για 
παράδειγμα εποπτεία, συντονισμός, υποβολή αναφορών, μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση
συμφερόντων.
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Τροπολογία 310
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων 
συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο 
θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση 
σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής 
και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της 
εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής
εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον 
άμεσο προσδιορισμό λύσεων. 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαφθορά και η απάτη, 
αυτό το κεντρικό όργανο και το ευρύ 
κοινό θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν τα κείμενα των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 
Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής αξίας θα 
πρέπει να διαβιβάζονται στο εποπτικό 
όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα 
αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται 
νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα.

διαγράφεται

Or. en

(Βλέπε διαγραφή του άρθρου 84)

Τροπολογία 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Ενδέχεται να μην έχουν όλες οι (51) Οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα 
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αναθέτουσες αρχές την εσωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν 
περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή 
τεχνική άποψη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη θα
ήταν ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα 
των δραστηριοτήτων παρακολούθησης 
και ελέγχου. Αφενός, ο εν λόγω στόχος 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω εργαλείων 
ανταλλαγής γνώσεων (κέντρων γνώσεων), 
που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε 
αναθέτουσες αρχές· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και οι ΜΜΕ, 
θα πρέπει να επωφελούνται από 
διοικητική υποστήριξη, ιδίως σε 
περίπτωση συμμετοχής τους σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων σε διασυνοριακή βάση.

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
επισημάνει παραβιάσεις της παρούσας 
οδηγίας σε αρμόδια αρχή ή δικαστήριο.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προβλέπουν την προσφυγή σε αρχές 
παρακολούθησης, τομεακά εποπτικά 
όργανα, δημοτικές, περιφερειακές ή 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού ή λογιστικού 
ελέγχου, διαμεσολαβητές και, όπου 
υπάρχουν αυτές, σε εθνικές αρχές 
εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση.

Τροπολογία 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Οι δομές ή οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης, εποπτείας και 
υποστήριξης υπάρχουν ήδη σε εθνικό 
επίπεδο και μπορούν φυσικά να 
χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της
παρακολούθησης, της υλοποίησης και 
του ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων, 
καθώς για την παροχή της απαιτούμενης 
υποστήριξης σε αναθέτουσες αρχές και 
οικονομικούς φορείς.

(52) Η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια 
της λήψης αποφάσεων στη διαδικασία 
ανάθεσης συμβάσεων είναι ουσιώδης για 
τη διασφάλιση ορθών διαδικασιών, 
περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
απάτης. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να κρατούν αντίγραφα των συναφθεισών 
συμβάσεων για συμβάσεις υψηλής αξίας, 
ώστε να μπορούν να παρέχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα αυτά στα ενδιαφερόμενα 
μέρη, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.  
Επιπλέον, τα ουσιαστικά στοιχεία και 
αποφάσεις των επιμέρους διαδικασιών 
συμβάσεων θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
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σε σχετική έκθεση.  Για να περιορισθεί ο 
διοικητικός φόρτος, η έκθεση αυτή θα 
πρέπει να αναφέρεται στις πληροφορίες 
που περιέχονται ήδη στις ανακοινώσεις 
ανάθεσης συμβάσεων. Τα ηλεκτρονικά 
συστήματα για τη δημοσίευση αυτών των 
ανακοινώσεων, τα οποία διαχειρίζεται η 
Επιτροπή, πρέπει επίσης να βελτιωθούν 
για τη διευκόλυνση εισαγωγής δεδομένων 
και για να καταστεί παράλληλα πιο 
ευχερής η άντληση εκθέσεων και η 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 
συμβουλών και πρακτικών σε κάθε 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την 
Ένωση. Οι φορείς που έχουν οριστεί για 
την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους· στο ίδιο πλαίσιο, η εθνική 
αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να ενεργεί ως το 
προτιμώμενο σημείο επαφής με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής για τους 
σκοπούς συλλογής δεδομένων, 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 314
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 
συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος 
μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
φορείς που έχουν οριστεί για την 
παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ 
τους· στο ίδιο πλαίσιο, η εθνική αρχή που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να ενεργεί ως το προτιμώμενο 
σημείο επαφής με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής για τους σκοπούς συλλογής 
δεδομένων, ανταλλαγής πληροφοριών και 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 
συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος 
μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
φορείς που έχουν διοριστεί για την τεχνική 
υποστήριξη πρέπει να μπορούν να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 
συνεργάζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα άρθρα προκαλούν άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
οργανώσουν την εσωτερική τους διοίκηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη 
δημιουργία οργάνου εποπτείας (άρθρο 84) χωρίς ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 είναι 
αντίθετο στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 
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συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος 
μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
φορείς που έχουν οριστεί για την 
παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ 
τους· στο ίδιο πλαίσιο, η εθνική αρχή που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να ενεργεί ως το προτιμώμενο
σημείο επαφής με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής για τους σκοπούς συλλογής 
δεδομένων, ανταλλαγής πληροφοριών και 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος 
μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
φορείς που έχουν οριστεί για την 
παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ 
τους.

Or. en

Τροπολογία 316
Louis Grech
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 
συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος 
μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
φορείς που έχουν οριστεί για την 
παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ 
τους· στο ίδιο πλαίσιο, η εθνική αρχή που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να ενεργεί ως το προτιμώμενο σημείο 
επαφής με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για 
τους σκοπούς συλλογής δεδομένων, 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών 
συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος 
μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
φορείς που έχουν οριστεί για την 
παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον 
έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ 
τους· στο ίδιο πλαίσιο, η εθνική αρχή που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να ενεργεί ως το προτιμώμενο σημείο 
επαφής με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για 
τους σκοπούς συλλογής δεδομένων, 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη μέσω 
της παροχής κατευθυντηρίων γραμμών, 
περιόδων κατάρτισης και συστήματος 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη 
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διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων με σκοπό την προώθηση των 
διασυνοριακών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 317
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές, οικονομικές και 
κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της 
ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις 
τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους 
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα 
όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα 
εν λόγω κατώτατα όρια και να 
προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· οι 
κατάλογοι των κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών υπόκεινται συχνά σε μεταβολή, 
λόγω διοικητικών αλλαγών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία 
πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής 
του παραρτήματος Ι· οι αναφορές στην 
ονοματολογία CPV (κοινό λεξιλόγιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να 
υποστούν κανονιστικές αλλαγές σε 
επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της 
παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 
συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή 
θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές, οικονομικές και 
κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της 
ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις 
τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους 
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα 
όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα 
εν λόγω κατώτατα όρια και να 
προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· 
είναι επίσης αναγκαίο να διαθέτει η 
Επιτροπή την εξουσία να καταρτίζει 
υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· 
τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές 
ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών 
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να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· 
τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές 
ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να 
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να 
ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται 
ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους 
διάρκειας ζωής.

πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να 
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να 
ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται 
ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους 
διάρκειας ζωής.

Or. en

Τροπολογία 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές, οικονομικές και 
κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της 

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές, οικονομικές και 
κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της 
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ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις 
τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους 
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα 
όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα 
εν λόγω κατώτατα όρια και να 
προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· οι 
κατάλογοι των κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών υπόκεινται συχνά σε μεταβολή, 
λόγω διοικητικών αλλαγών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία 
πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής 
του παραρτήματος Ι· οι αναφορές στην 
ονοματολογία CPV (κοινό λεξιλόγιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να 
υποστούν κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο 
ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της 
παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 
συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή 
θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 
να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες·
τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές 
ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να 
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να 
ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται 

ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις 
τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους 
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα 
όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα 
εν λόγω κατώτατα όρια και να 
προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· οι 
κατάλογοι των κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών υπόκεινται συχνά σε μεταβολή, 
λόγω διοικητικών αλλαγών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία 
πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής 
του παραρτήματος Ι· οι αναφορές στην 
ονοματολογία CPV (κοινό λεξιλόγιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να 
υποστούν κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο 
ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της 
παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 
συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή 
θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 
να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες·
τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές 
ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να 
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να 
ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται 
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ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του 
κόστους διάρκειας ζωής.

ανά τομέα.

Or. en

Τροπολογία 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές, οικονομικές και 
κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της 
ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις 
τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους 
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα 
όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα 
εν λόγω κατώτατα όρια και να 
προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· οι 
κατάλογοι των κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών υπόκεινται συχνά σε μεταβολή, 
λόγω διοικητικών αλλαγών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία 
πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής 
του παραρτήματος Ι· οι αναφορές στην 
ονοματολογία CPV (κοινό λεξιλόγιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να 
υποστούν κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο 
ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της 
παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές, οικονομικές και 
κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της 
ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις 
τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους 
υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα 
όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα 
εν λόγω κατώτατα όρια και να 
προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· οι 
κατάλογοι των κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών υπόκεινται συχνά σε μεταβολή, 
λόγω διοικητικών αλλαγών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία 
πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής 
του παραρτήματος Ι· οι αναφορές στην 
ονοματολογία CPV (κοινό λεξιλόγιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να 
υποστούν κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο 
ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της 
παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 
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συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή 
θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 
να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· 
τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές 
ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να 
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να 
ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται 
ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους 
διάρκειας ζωής.

συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή 
θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 
να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως η 
υποβολή τρισδιάστατων ψηφιακών 
παραστάσεων στην περίπτωση δημόσιας 
σύμβασης έργων, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· 
τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές 
ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να 
προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να 
ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται 
ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων,
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους 
διάρκειας ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ψηφιακές τρισδιάστατες παραστάσεις είναι ουσιώδη εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στις 
αναθέτουσες αρχές να βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων μέσω του σχεδιασμού, της εκτέλεσης 
και της λειτουργίας δημόσιων έργων, ιδιαίτερα για δραστηριότητες που περιγράφονται στο 
Παράρτημα II. Αρκετά κράτη μέλη ζητούν ήδη από τους προσφέροντες να υποβάλλουν 
διαλειτουργικές ψηφιακές τρισδιάστατες παραστάσεις για σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων.
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Τροπολογία 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις
– και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων –
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία 
και την κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

(55) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις
με όλους τους ενδιαφερομένους, και με 
οργανώσεις ΜΜΕ, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών 
και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 321
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση 
των τυποποιημένων εντύπων για τη 
δημοσίευση των προκηρύξεων, του 
τυποποιημένου εντύπου για το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων και του 
κοινού πρότυπου εγγράφου που πρόκειται 
να χρησιμοποιείται από τα όργανα 
εποπτείας για την κατάρτιση της έκθεσης 
εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων. Οι 
εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

(56) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση 
των τυποποιημένων εντύπων για τη 
δημοσίευση των προκηρύξεων, του 
τυποποιημένου εντύπου για το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων.  Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 



PE492.857v01-00 154/226 AM\908710EL.doc

EL

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση 
των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, οι 
οποίες δεν έχουν επιπτώσεις ούτε από 
δημοσιονομική άποψη ούτε στη φύση και 
το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
Αντιθέτως, οι εν λόγω πράξεις 
χαρακτηρίζονται από έναν καθαρά 
διοικητικό σκοπό και εξυπηρετούν τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Επιτροπή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση 
των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, οι 
οποίες δεν έχουν επιπτώσεις ούτε από 
δημοσιονομική άποψη ούτε στη φύση και 
το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
Αντιθέτως, οι εν λόγω πράξεις 
χαρακτηρίζονται από έναν καθαρά 
διοικητικό σκοπό και εξυπηρετούν τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 322
Cornelis de Jong
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση 
των τυποποιημένων εντύπων για τη 
δημοσίευση των προκηρύξεων, του 
τυποποιημένου εντύπου για το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων και του 
κοινού πρότυπου εγγράφου που πρόκειται 
να χρησιμοποιείται από τα όργανα 
εποπτείας για την κατάρτιση της έκθεσης 
εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων. Οι 
εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

(56) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση 
των τυποποιημένων εντύπων για τη 
δημοσίευση των προκηρύξεων, του 
τυποποιημένου εντύπου για το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων.  Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση 
των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, οι 
οποίες δεν έχουν επιπτώσεις ούτε από 
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Επιτροπή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση 
των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, οι 
οποίες δεν έχουν επιπτώσεις ούτε από 
δημοσιονομική άποψη ούτε στη φύση και 
το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 
Αντιθέτως, οι εν λόγω πράξεις 
χαρακτηρίζονται από έναν καθαρά 
διοικητικό σκοπό και εξυπηρετούν τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

δημοσιονομική άποψη ούτε στη φύση και 
το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 
Αντιθέτως, οι εν λόγω πράξεις 
χαρακτηρίζονται από έναν καθαρά 
διοικητικό σκοπό και εξυπηρετούν τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 323
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (SGEI), όταν
α) οι υπηρεσίες έχουν ορισθεί σύμφωνα 
με τις αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ·
β) οι δημόσιες αρχές έχουν εκπληρώσει 
τις απαιτήσεις της διαφάνειας και της 
ίσης μεταχείρισης στη διαδικασία 
κοινοποίησης·
γ) ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών 
είναι ανεπαρκής σε σχέση με τους 
στόχους της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 324
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα 
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της Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι 
κεντρικές και τοπικές αρχές 
αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με εταίρους 
από τον δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό 
τομέα σκοπεύουν να βελτιώσουν τις 
δημόσιες συμβάσεις. Προσδιορίζει τις 
αρχές της Ένωσης που διέπουν τις 
συμβάσεις του δημόσιου τομέα, σε σχέση 
με τις αρχές της Ένωσης για δημόσιες 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας οι 
αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
κάθε φορέας δημόσιας σύμβασης 
εφαρμόζει ολοκληρωμένες στρατηγικές 
σύναψης συμβάσεων. Ως μέρος αυτής 
της διεργασίας διοργανώνονται δημόσιες 
ακροάσεις και διαβουλεύσεις με τους 
τελικούς χρήστες των προϊόντων και των 
υπηρεσιών. 

Or. en

Τροπολογία 325
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά 
προμηθειών ή υπηρεσιών μέσω δημόσιων 
συμβάσεων από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις ισχύει μόνο για τις «προμήθειες», συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων εκμίσθωσης και μίσθωσης. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
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Δικαστηρίου (ΔΕΚ), τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες που δεν προορίζονται για δημόσιο 
σκοπό και δεν είναι προς άμεσο όφελος της αναθέτουσας αρχής δεν υπόκεινται στη νομοθεσία 
περί δημόσιων συμβάσεων (C-451/08).

Τροπολογία 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών μέσω δημοσίων 
συμβάσεων από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς εφόσον το έργο, η προμήθεια ή η 
υπηρεσία συνεπάγεται άμεσα οικονομικά 
οφέλη για την αναθέτουσα αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή της δημόσιας αρχής στην εκτέλεση 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών δεν δικαιολογεί καθαυτή την ανάθεση σύμβασης. Και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χρησιμοποιεί το κριτήριο της αμεσότητας για τη διαφοροποίηση 
περιπτώσεων (π.χ. απόφαση της 25ης Μαρτίου 2003(υπόθεση (C-451/08)).

Τροπολογία 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ C-451/08, τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες που δεν 
προορίζονται για δημόσιο σκοπό δεν εμπίπτουν στο πεδίο της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 328
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά 
πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά 
πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

Or. de

Τροπολογία 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά 
προμηθειών ή υπηρεσιών μέσω δημόσιων 
συμβάσεων από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές. Δημόσια σύμβαση
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 
είναι η απόκτηση προμηθειών ή 
υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων 
από μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές από οικονομικούς φορείς που 
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επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση του ορισμού της δημόσιας σύμβασης πρέπει να είναι μια ενιαία σύμβαση και όχι ένα  
ενιαίο έργο. Ένα έργο μπορεί να έχει πολλές συμβάσεις μερικές από τις οποίες μπορεί να 
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, κάποιες άλλες όμως μπορεί να μην εμπίπτουν. Η προσθήκη 
των αξιών των υπηρεσιών, των προμηθειών και των έργων μόνον επειδή αποτελούν μέρος του 
ίδιου έργου δεν προσδίδει τίποτε περισσότερο.

Τροπολογία 330
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών μέσω δημοσίων 
συμβάσεων από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές.

Or. de

Τροπολογία 331
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και 
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω έννοια είναι πολύ γενική και ασαφής.

Τροπολογία 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και 
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βάση του ορισμού της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων πρέπει να είναι μια σύμβαση και 
όχι ένα έργο. Η απλή πρόσθεση της αξίας υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, επειδή αποτελούν 
μέρος ενός έργου, δεν αποφέρει καμία προστιθέμενη αξία. Επί παραδείγματι, η εργασία του 
αρχιτέκτονα και η παροχή νομικών συμβουλών για μια σύμβαση έργου διακρίνονται σαφώς από 
τις υπηρεσίες που συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση του έργου.

Τροπολογία 333
Cornelis de Jong
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και 
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και 
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση του ορισμού της δημόσιας σύμβασης πρέπει να είναι μια ενιαία σύμβαση και όχι ένα  
ενιαίο έργο. Ένα έργο μπορεί να έχει πολλές συμβάσεις μερικές από τις οποίες μπορεί να 
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, κάποιες άλλες όμως μπορεί να μην εμπίπτουν. Η προσθήκη 
των αξιών των υπηρεσιών, των προμηθειών και των έργων μόνον επειδή αποτελούν μέρος του 
ίδιου έργου δεν προσδίδει τίποτε περισσότερο.

Τροπολογία 335
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και 
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή
υπηρεσιών που έχουν ομοιόμορφο 
χαρακτήρα λόγω των οικονομικών και 
τεχνικών τους λειτουργιών, ακόμη και αν 
αγοράζονται μέσω διαφορετικών 
συμβάσεων, αποτελεί μία μόνο δημόσια 
σύμβαση κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας, εάν οι συμβάσεις αποτελούν 
μέρος ενός ενιαίου έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής, που στοχεύει στην αποτροπή της παράκαμψης των 
κανόνων τις ΕΕ για τις προμήθειες μέσω του τεχνητού διαχωρισμού των συμβάσεων, είναι 
υπερβολικά ευρείας εμβέλειας, για παράδειγμα στην περίπτωση κατασκευής και αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού. Συνεπώς, η προτεινόμενη διατύπωση βασίζεται στην παράγραφο 41 της πρόσφατης 
απόφασης C-574/10 του ΔΕΕ.

Τροπολογία 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των δημοσίων αρχών, σε όλα 
τα επίπεδα, να αποφασίζουν εάν, πώς και 
σε ποιον βαθμό θέλουν να ασκήσουν 
κάποιες δημόσιες λειτουργίες σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο αριθ. 26 της 
Συνθήκης. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
εκτελούν καθήκοντα δημόσιου 
συμφέροντος χρησιμοποιώντας τους 
δικούς τους πόρους χωρίς να 
υποχρεούνται να προσφεύγουν σε 
εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες. 
Στις ενέργειες αυτές μπορούν να 
προβαίνουν σε συνεργασία με άλλες 
δημόσιες αρχές χωρίς αυτή η σχέση να 
παίρνει αναγκαστικά τη μορφή δημόσιας 
σύμβασης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο άρθρο συμπληρώνει το πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Το κοινοτικό 
δίκαιο δεν απαιτεί από τις τοπικές αρχές να κάνουν χρήση συγκεκριμένης νομικής μορφής ή 
συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας για να εκπληρώνουν την αποστολή που έχουν αναλάβει να 
παρέχουν δημόσια υπηρεσία. Ιδιαίτερα, ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές αρχές ομαδοποιούνται 
δεν πρέπει να υπόκειται σε υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς. Ένας τέτοιος ισχυρισμός εντός κειμένου του κοινοτικού δικαίου είναι πολύ χρήσιμος 
προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον αμφισβητούμενες περιπτώσεις.

Τροπολογία 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις για την προμήθεια 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών οι 
οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε 
καθορισμένη τιμή, και σε σχέση με τις 
οποίες μια διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης είναι αυτονόητα άνευ αξίας.

Or. en

Τροπολογία 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
υπόκειται στα άρθρα 36, 51, 52, 62 και 
346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της παρούσας οδηγίας και 
των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού.
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Τροπολογία 340
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI 
ρυθμίζονται αποκλειστικά από τα άρθρα 
74 έως 76 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μορφή της προτεινόμενης οδηγίας είναι τέτοια που οι κοινωνικές και λοιπές υπηρεσίες 
διέπονται μόνο από τα άρθρα 74-76. Αυτό πρέπει να δηλωθεί όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα στον 
κείμενο της πρότασης.

Τροπολογία 341
Robert Rochefort
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι υπηρεσίες που διέπονται από το 
γενικό καθεστώς της παρούσας οδηγίας 
είναι αυτές που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI Α. Τα άρθρα 74 έως 76 
της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται στις 
ειδικές αγορές υπηρεσιών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα XVI Β.

Or. fr

Τροπολογία 342
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εργατικό 
δίκαιο, ήτοι οιεσδήποτε νομικές ή 
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συμβατικές διατάξεις σχετικά με όρους 
απασχόλησης ή συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων την υγεία και ασφάλεια 
κατά την εργασία και τη σχέση μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων, που τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν σύμφωνα με τα 
εθνικό δίκαιο που σέβεται το κοινοτικό 
δίκαιο. Ωσαύτως, η παρούσα οδηγία δεν 
θίγει την περί κοινωνικών ασφαλίσεων 
νομοθεσία των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 343
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και στο 
κοινοτικό δίκαιο. Ωσαύτως δεν θίγει το 
δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το 
δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές που σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 344
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να ορίζουν, 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ποιες 
υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, πώς πρέπει να 
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οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται 
οι εν λόγω υπηρεσίες, τηρουμένων των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και 
σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις πρέπει να 
υπόκεινται.

Or. de

Τροπολογία 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» 
νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(6) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» 
νοούνται οι οργανισμοί:

Or. en

Τροπολογία 346
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, 
που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα· για τον σκοπό αυτόν, ένας 
οργανισμός, που λειτουργεί υπό κανονικές 
συνθήκες αγοράς, στοχεύει στο κέρδος 
και υφίσταται τις ζημίες που απορρέουν 
από την άσκηση της δραστηριότητάς 
του, δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη 
αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν 
έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα·

α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, 
που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός είναι ο ορισμός της ισχύουσας οδηγίας και έχει πλέον καθιερωθεί, δεν χρειάζεται να 
τροποποιηθεί. Η νομοθεσία αυτή καθορίζει πώς να συνάπτονται οι δημόσιες συμβάσεις για 
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δημόσια αγαθά, έργα και υπηρεσίες· δεν χρειάζεται να παρακαμφθεί η νομική βάση για να 
ορισθούν μέσω πλαγίων οδών με πολύ περιοριστικό τρόπο οι υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. 
Με τον τρόπο αυτό δεν τηρείται η βασική αρχή της επικουρικότητας στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, 
που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα· για τον σκοπό αυτόν, ένας 
οργανισμός, που λειτουργεί υπό κανονικές 
συνθήκες αγοράς, στοχεύει στο κέρδος 
και υφίσταται τις ζημίες που απορρέουν 
από την άσκηση της δραστηριότητάς 
του, δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη 
αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν 
έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα·

α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος· 
αυτές οι ανάγκες δεν θα πρέπει να έχουν 
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση και απλοποίηση του ορισμού του όρου «οργανισμοί δημοσίου δικαίου».

Τροπολογία 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, 
που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα· για τον σκοπό αυτόν, ένας 
οργανισμός, που λειτουργεί υπό κανονικές 
συνθήκες αγοράς, στοχεύει στο κέρδος 
και υφίσταται τις ζημίες που απορρέουν 
από την άσκηση της δραστηριότητάς 
του, δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη 

α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, 
που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα· για τον σκοπό αυτόν, ένας 
οργανισμός που λειτουργεί υπό κανονικές 
συνθήκες αγοράς και διεξάγει οικονομικές 
δραστηριότητες προσφέροντας αγαθά και 
υπηρεσίες στην αγορά δεν έχει ως σκοπό 
την κάλυψη αναγκών γενικού 
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αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν 
έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό 
ή εμπορικό χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη διατύπωση της διάταξης οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου, διότι αναφέρεται 
σε έννοιες που που μνημονεύονται κατά τρόπο αόριστο και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
διαφορετικές ερμηνείες και εκτενή αντιδικία. Η προτεινόμενη τροπολογία κάνει χρήση του 
ορισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων που δίνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την 
εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιστάθμιση 
που χορηγείται για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με την 
πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Τροπολογία 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν νομική προσωπικότητα· β) έχουν νομική προσωπικότητα·

Or. en

Τροπολογία 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε 
διαχειριστική εποπτεία από τους 
οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, 
διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του 
οποίου περισσότερο από το ήμισυ των 
μελών διορίζεται από τις κρατικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από 
άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

γ) πληρούν τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης προέρχεται από το 
κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές 
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ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·
ii) το μεγαλύτερο μέρος του διοικητικού, 
του διευθυντικού ή του εποπτικού 
συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, 
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές 
αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου·
iii) οι αποφάσεις υπόκεινται σε 
διαχειριστικό έλεγχο από το κράτος, τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε ό,τι αφορά τους τύπους των 
οργανισμών που θα πρέπει να καλύπτει.

Τροπολογία 351
Ivo Belet
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή
τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε 
διαχειριστική εποπτεία από τους 
οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, 
διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του 
οποίου περισσότερο από το ήμισυ των 
μελών διορίζεται από τις κρατικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από 
άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε 
διαχειριστική εποπτεία από τους 
οργανισμούς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 352
Ivo Belet
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το μεγαλύτερο μέρος του διοικητικού, 
του διευθυντικού ή του εποπτικού 
συμβουλίου του οργανισμού διορίζεται 
από το κράτος, τις περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 353
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ή ένα έργο, ή η υλοποίηση, με 
οιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς 
οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή 
απαιτήσεις. Ως «έργο» νοείται το 
αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών 
εργασιών ή εργασιών πολιτικού 
μηχανικού που προορίζεται να πληροί 
αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική 
λειτουργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που υπάρχει στην οδηγία 2004/18/ΕΚ έχει εγκριθεί και έχει λειτουργήσει σωστά.

Τροπολογία 354
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εκτέλεση, ή συγχρόνως τη μελέτη 
και την εκτέλεση, ενός έργου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 355
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε 
μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται 
στις επακριβώς οριζόμενες από την 
αναθέτουσα αρχή απαιτήσεις που ασκούν 
καθοριστική επίδραση στο είδος ή τη 
μελέτη του έργου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 356
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε 
μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται 
στις επακριβώς οριζόμενες από την 
αναθέτουσα αρχή απαιτήσεις που ασκούν 
καθοριστική επίδραση στο είδος ή τη 
μελέτη του έργου·

γ) την πραγματοποίηση ενός έργου το 
οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς 
οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή 
απαιτήσεις που ασκούν καθοριστική 
επίδραση στο είδος ή τη μελέτη του έργου·

Or. fr

Τροπολογία 357
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) ως «σύμβαση παραχώρησης 
υπηρεσιών» νοείται η σύμβαση η οποία 
παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με 
μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός 
από το γεγονός ότι το εργολαβικό 
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε 
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συνδυασμό με καταβολή αμοιβής·

Or. de

Τροπολογία 358
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) ως «οικονομικός φορέας» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
δημόσιος φορέας, ή κοινοπραξία αυτών 
των προσώπων ή/και φορέων, που 
προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση 
εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην 
αγορά·

(12) ως «οικονομικός φορέας» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
ή δημοσίου δικαίου, ή κοινοπραξία αυτών 
των προσώπων που προσφέρει αντιστοίχως 
την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την 
προμήθεια προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών στην αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 359
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) ως «έγγραφα της σύμβασης» νοούνται 
όλα τα έγγραφα τα οποία παρουσιάζει ή 
στα οποία παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή 
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 
στοιχεία της προμήθειας ή της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, της προκαταρκτικής 
διακήρυξης σε περίπτωση που 
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, 
του περιγραφικού εγγράφου, των 
προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των 
μορφοτύπων για την παρουσίαση των 
εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών για τις 
γενικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων 
εγγράφων·

(15) ως «έγγραφα της σύμβασης» νοούνται 
οιαδήποτε έγγραφα τα οποία εκπονούνται
ή στα οποία παραπέμπει η αναθέτουσα 
αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της προμήθειας ή 
της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, της 
προκαταρκτικής διακήρυξης σε περίπτωση 
που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης 
του διαγωνισμού, των τεχνικών 
προδιαγραφών, του περιγραφικού 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της 
σύμβασης, των μορφοτύπων για την 
παρουσίαση των εγγράφων από τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των 
πληροφοριών για τις γενικές υποχρεώσεις 
και τυχόν πρόσθετων εγγράφων·
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Or. en

Τροπολογία 360
Mitro Repo
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) ως «κεντρική αρχή προμηθειών» 
νοείται μια αναθέτουσα αρχή η οποία 
παρέχει δραστηριότητες κεντρικών
προμηθειών, πιθανόν δε και 
δραστηριότητες επικουρικών προμηθειών·

(18) ως «κεντρική αρχή προμηθειών» 
νοείται μια αναθέτουσα αρχή κατά την 
έννοια του παρόντος άρθρου σημείο 1 ή 
μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια 
του άρθρου 4 της οδηγίας …/…/ΕΕ 
[οδηγία που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/17/ΕΚ], η οποία παρέχει 
δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών, 
πιθανόν δε και δραστηριότητες 
επικουρικών προμηθειών·

Or. en

Τροπολογία 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) ως «σύστημα δελτίων υπηρεσιών» 
νοείται ένα σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου η αναθέτουσα αρχή παρέχει ένα 
δελτίο υπηρεσιών σε πελάτη ο οποίος 
μπορεί στη συνέχεια να λάβει υπηρεσία 
από πάροχο υπηρεσίας η οποία 
περιλαμβάνεται από την αναθέτουσα 
αρχή στο σύστημα δελτίων υπηρεσιών. Η 
αναθέτουσα αρχή καταβάλλει στον 
πάροχο της υπηρεσίας το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αξία του δελτίου 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) ως «ηλεκτρονικό μέσο» νοείται ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την 
επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της 
ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση 
δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, 
διακινούνται ή λαμβάνονται με τη χρήση 
καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή 
άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

(21) ως «ηλεκτρονικό μέσο» νοείται ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την 
επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της 
ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση 
δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, 
διακινούνται ή λαμβάνονται με τη χρήση 
καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή 
άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου· στην 
περίπτωση συμβάσεων έργου το 
«ηλεκτρονικό μέσο» παραπέμπει επίσης 
στη χρήση διαλειτουργικών 
τρισδιάστατων παραστάσεων που 
καλύπτουν το σχεδιασμό, την εκτέλεση 
και τη λειτουργία του κτιρίου ή της 
υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ουσιαστικό εργαλείο που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να βελτιώσουν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, κυρίως για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο 
Παράρτημα II. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να εισαχθεί σε συνδυασμό με στόχους ηλεκτρονικής 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και θα διαφυλάξει τα χρήματα των φορολογουμένων 
εξασφαλίζοντας ότι τα εναλλακτικά σχέδια αξιολογούνται συγκριτικά με ευκολία, και 
ειδικότερα, ότι η ενέργεια και άλλες οικονομίες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
κοστολογούνται σωστά. 

Τροπολογία 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 
συντήρησή τους, από την αγορά των 
πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων 
μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
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ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής 
μιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 
συντήρησή τους, από την αγορά των
πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων
μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και 
την ολοκλήρωση·

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται
χρηματική αποτύπωση, όπου είναι 
δυνατόν, των συνολικών δαπανών που
συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις, 
μεταξύ των οποίων δαπάνες συντήρησης 
και απόδοσης των πόρων
(περιλαμβανομένων των ενεργειακών), 
δαπάνες ανακύκλωσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής, καθώς και δαπάνες 
κοινωνικού αντικτύπου, όπου αυτές 
συνδέονται με τις επιδόσεις της 
σύμβασης. Ο αποτελεσματικός 
σχεδιασμός, προγραμματισμός και χρήση 
των ηλεκτρονικών μέσων μπορούν επίσης 
να περιληφθούν στη χρηματική 
αποτύπωση του κύκλου ζωής. Για τους 
σκοπούς των δημοσίων συμβάσεων, ο 
κύκλος ζωής αρχίζει από το σημείο της 
αγοράς και συνεχίζεται καθ' όλο το χρόνο 
ζωής των έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, και αναπόσπαστο και 
αδιαχώριστο τμήμα του υπολογισμού της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές είναι μεν υπεύθυνες, προς το συμφέρον των φορολογουμένων, για να 
διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας/τιμής σε ό,τι αφορά την οιαδήποτε λύση 
επιλέγεται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για το ότι η συγκεκριμένη λύση 
δεν καταλήγει συνολικά να κοστίζει μακροπρόθεσμα περισσότερο για την κοινωνία ή για το 
περιβάλλον, η ευθύνη, ωστόσο, αυτή είναι εύλογο να ξεκινά από το σημείο της αγοράς. Οι 
αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να κρίνονται υπεύθυνες για τις επιζήμιες περιβαλλοντικές ή 
κοινωνικές επιλογές ιδιωτικών επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την
παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 
συντήρησή τους, από την αγορά των 
πρώτων υλών ή την παραγωγή των 
πόρων μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση 
και την ολοκλήρωση·

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την
έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά, τη 
χρήση και τη συντήρησή τους, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά δεδομένα είναι μετρήσιμα 
και μπορούν να αντιπαραβληθούν με 
εποικοδομητικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 
συντήρησή τους, από την αγορά των 
πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων 
μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 367
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα (22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
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διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 
συντήρησή τους, από την αγορά των 
πρώτων υλών ή την παραγωγή των 
πόρων μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση 
και την ολοκλήρωση·

διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
ενός προϊόντος ή έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, από την αγορά μέχρι τη χρήση, 
τη συντήρηση, τη διάθεση, την 
εκκαθάριση και την ολοκλήρωση·

Or. en

(Βλέπε άρθρο 67)

Τροπολογία 368
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) ως «χαρακτηριστικά του κύκλου 
ζωής» νοούνται τα χαρακτηριστικά που 
συνδέονται με οποιοδήποτε τμήμα του 
κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή έργου ή 
της παροχής υπηρεσίας 
περιλαμβανομένων κοινωνικά βιώσιμων 
και ευαίσθητων όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων διαδικασιών 
παραγωγής, όπως προβλέπει το σημείο 22 
του παρόντος άρθρου, κάτι που 
περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που 
σχετίζονται με την περιβαλλοντική 
προστασία, τις συνθήκες εργασίας, τα 
εργασιακά δικαιώματα, την ισότητα, την 
κοινωνική ένταξη, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τον αντίκτυπο σε γειτονικές 
κοινότητες και το εμπόριο με 
δεοντολογικά κριτήρια. Τα 
χαρακτηριστικά κύκλου ζωής έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα προϊόν ως 
αποτέλεσμα επιλογών που έγιναν κατά 
την παραγωγή, ή σε άλλο στάδιο πλην της 
χρήσης, στη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, ακόμα και αν τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν γίνονται 
εμφανή μεταξύ των υλικών 
χαρακτηριστικών ή των λειτουργικών 
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ιδιοτήτων του προκύπτοντος προϊόντος ή 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 369
Catherine Stihler
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) ως «χαρακτηριστικά του κύκλου 
ζωής» νοούνται τα χαρακτηριστικά που 
συνδέονται με επιλογές που σχετίζονται 
με οποιοδήποτε τμήμα του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος ή έργου ή της παροχής 
όπως προβλέπει το σημείο 22 του 
παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων 
όλων των πτυχών που σχετίζονται με την 
περιβαλλοντική προστασία, τις συνθήκες 
εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, την 
ισότητα, την κοινωνική ένταξη, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο με 
δεοντολογικά κριτήρια. Τα 
χαρακτηριστικά κύκλου ζωής έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα προϊόν ως 
αποτέλεσμα επιλογών που έγιναν κατά 
την παραγωγή, ή σε άλλο στάδιο πλην της 
χρήσης, στη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, ακόμα και αν τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν γίνονται 
εμφανή μεταξύ των υλικών 
χαρακτηριστικών ή των λειτουργικών 
ιδιοτήτων του προκύπτοντος προϊόντος ή 
υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.
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Τροπολογία 370
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) ως «τυποποιημένα προϊόντα» 
νοούνται προϊόντα που δεν διαφέρουν 
σημαντικά στη σύσταση ή στα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 371
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) ως «σύμβαση παραχώρησης 
υπηρεσιών» νοείται μια σύμβαση η οποία 
παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με 
μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός 
από το γεγονός ότι το εργολαβικό 
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε 
συνδυασμό με καταβολή αμοιβής·

Or. en

Τροπολογία 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) ως «αλληλασφαλιστικός 
οργανισμός παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας» νοείται ο οργανισμός που 
διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) Αποτελείται κυρίως από άτομα που 
έχουν εγκαταλείψει τη θέση εργασίας 
τους εντός του δημόσιου τομέα, 
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προκειμένου να παρέχουν δημόσιες 
υπηρεσίες μέσω του εν λόγω οργανισμού·
β) Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών 
που παρέχονται από τον οργανισμό 
παρέχονται στον δημόσιο τομέα, και·
γ) Η συμμετοχή ή η εμπλοκή των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη διοίκηση του 
οργανισμού.
Ένας συνεταιριστικός οργανισμός 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να 
λάβει διάφορες μορφές από άποψη 
επιχειρηματικού μοντέλου και ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 373
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) ως «στρατηγική για τις συμβάσεις» 
νοείται η στρατηγική για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Περιγράφει τις αρχές της 
Ένωσης για τη σύναψη συμβάσεων στον 
δημόσιο τομέα και τις κατευθυντήριες 
αρχές και δραστηριότητες για την 
υλοποίηση των συμβάσεων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 374
Ádám Kósa
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) ως «προσβασιμότητα» νοείται η 
ευκολία με την οποία άτομο με αναπηρία 
ή μειωμένη κινητικότητα, σε κάθε 
περίσταση (περιλαμβανομένων των 
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης), 
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προσεγγίζει, εισέρχεται εξέρχεται, 
λειτουργεί, συμμετέχει και χρησιμοποιεί 
με ασφάλεια, ανεξαρτησία και 
αξιοπρέπεια αγαθό, υπηρεσία, τοποθεσία, 
τεχνολογία (περιλαμβανομένων των 
τεχνολογιών και συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνίας) ή 
οικοδομημένο περιβάλλον. Από τον 
ορισμό αυτό δεν εξαιρείται η χρήση, όπου 
είναι απαραίτητο, υποβοηθητικών 
συσκευών ή βοηθητικών και 
εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας για 
ιδιαίτερες ομάδες ατόμων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 375
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) «μη καλυπτόμενο προϊόν, εργασία, 
αγαθά ή υπηρεσία»: προϊόν, εργασία, 
αγαθό ή υπηρεσία που προέρχεται από 
χώρα με την οποία η Ένωση δεν έχει 
συνάψει διεθνή συμφωνία στον τομέα 
των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
για την πρόσβαση στην αγορά, ή ένα 
προϊόν, εργασία, αγαθό ή υπηρεσία 
προερχόμενο από χώρα με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει παρόμοια διεθνή 
συμφωνία, αλλά για την οποία η εν λόγω 
συμφωνία δεν εφαρμόζεται·

Or. fr

Τροπολογία 376
Malcolm Harbour
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) ως «μη καλυπτόμενα αγαθά ή 
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υπηρεσίες» νοείται προϊόν ή υπηρεσία 
που κατάγεται από χώρα με την οποία η 
Ένωση δεν έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
περιλαμβανομένων των δεσμεύσεων για 
την πρόσβαση στην αγορά, ή προϊόν ή 
υπηρεσία καταγόμενο από χώρες με τις 
οποίες η Ένωση έχει συνάψει μια τέτοια 
συμφωνία, αλλά για τα οποία δεν 
εφαρμόζεται η σχετική συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 377
Catherine Stihler
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) ως «προσβασιμότητα» νοείται η 
ευκολία με την οποία άτομο με αναπηρία 
ή μειωμένη κινητικότητα, σε κάθε 
περίσταση (περιλαμβανομένων των 
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης), 
προσεγγίζει, εισέρχεται εξέρχεται, 
λειτουργεί, συμμετέχει και χρησιμοποιεί 
με ασφάλεια, ανεξαρτησία και 
αξιοπρέπεια αγαθό, υπηρεσία, τοποθεσία, 
τεχνολογία (περιλαμβανομένων των 
τεχνολογιών και συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνίας) ή 
οικοδομημένο περιβάλλον. Από τον 
ορισμό αυτό δεν εξαιρείται η χρήση, όπου 
είναι απαραίτητο, υποβοηθητικών 
συσκευών ή βοηθητικών και 
εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας για 
ιδιαίτερες ομάδες ατόμων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 378
Pablo Arias Echeverría
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παροχή καλυπτόμενη από την 
παρούσα οδηγία, καθώς και παροχή ή άλλα 
στοιχεία που δεν καλύπτονται από αυτήν ή 
από τις οδηγίες [που αντικαθιστά την 
οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 2009/81/EΚ, το 
τμήμα της σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Στην περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παροχή καλυπτόμενη από την 
παρούσα οδηγία, καθώς και παροχή ή άλλα 
στοιχεία που δεν καλύπτονται από αυτήν ή 
από τις οδηγίες [που αντικαθιστά την 
οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 2009/81/EΚ, η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
καθορίζεται με βάση το κύριο 
αντικείμενο της σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παροχή καλυπτόμενη από την 
παρούσα οδηγία, καθώς και παροχή ή άλλα 
στοιχεία που δεν καλύπτονται από αυτήν ή 
από τις οδηγίες [που αντικαθιστά την 
οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 2009/81/EΚ, το 
τμήμα της σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 
4:

α) στην περίπτωση συμβάσεων που έχουν 
ως αντικείμενο παροχή καλυπτόμενη από 
την παρούσα οδηγία, καθώς και παροχή ή 
άλλα στοιχεία που καλύπτονται από την 
οδηγία [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/17/ΕΚ] ή κατά τα άλλα δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, το 
τμήμα της σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας·

Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που 
περιέχουν στοιχεία δημόσιων συμβάσεων 
και συμβάσεων παραχώρησης, το τμήμα 

β) στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που 
περιέχουν στοιχεία δημόσιων συμβάσεων 
και συμβάσεων παραχώρησης, το τμήμα 
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της σύμβασης που συνιστά δημόσια 
σύμβαση καλυπτόμενη από την παρούσα 
οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

της σύμβασης που συνιστά δημόσια 
σύμβαση καλυπτόμενη από την παρούσα 
οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

Όταν τα διάφορα τμήματα της 
συγκεκριμένης σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο 
της εν λόγω σύμβασης.

γ) όταν τα διάφορα τμήματα της 
συγκεκριμένης σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν,
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο 
της εν λόγω σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της παρούσας οδηγίας και 
των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 380
Pablo Arias Echeverría
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που 
περιέχουν στοιχεία δημόσιων συμβάσεων 
και συμβάσεων παραχώρησης, το τμήμα 
της σύμβασης που συνιστά δημόσια 
σύμβαση καλυπτόμενη από την παρούσα 
οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που 
περιέχουν στοιχεία δημόσιων συμβάσεων 
και συμβάσεων παραχώρησης, η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
καθορίζεται με βάση το κύριο 
αντικείμενο της σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν 
ως αντικείμενο προμήθεια που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που 
καλύπτονται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ, 
η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της οδηγίας 2009/81/ΕΚ υπό 
τον όρο ότι υφίσταται αντικειμενικός 
λόγος για την ανάθεση μιας ενιαίας 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της παρούσας οδηγίας και 
των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν 
ως αντικείμενο προμήθεια που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία και 
από την οδηγία 2009/81/ΕΚ καθώς και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν 
εμπίπτουν σε καμιά από τις δύο οδηγίες, 
η σύμβαση δεν διέπεται από την παρούσα 
οδηγία υπό τον όρο ότι υφίσταται 
αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση 
μιας ενιαίας σύμβασης. Η απόφαση 
ανάθεσης ενιαίας σύμβασης μπορεί, 
ωστόσο, να μην ληφθεί με σκοπό την 
εξαίρεση των συμβάσεων από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της παρούσας οδηγίας και 
των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 5 000 000 ευρώ για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων·

α) 8.000.000 ευρώ για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων·

Or. en

Τροπολογία 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 5 000 000 ευρώ για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων·

α) 7.500.000 ευρώ για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων·

Or. en

Τροπολογία 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

β) 300.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 386
Wim van de Camp
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

β) 260.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

Or. nl

Τροπολογία 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

β) 195.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις γ) 400.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
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προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το χαμηλό κατώτατο όριο αντιβαίνει στο στόχο διευκόλυνσης της επίτευξης της βέλτιστης 
σχέσης μεταξύ ποιότητας και τιμής. Επί παραδείγματι, κατά την ανάθεση σύμβασης για 
υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίου αποτελεί συνήθη πρακτική να δημοσιεύεται πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για τον καθαρισμό ενός μεγάλου διοικητικού κτιρίου μαζί με έναν αριθμό 
μικρών κτιρίων προκειμένου να επιτευχθεί καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Εάν η αναθέτουσα 
αρχή επιθυμεί να επιτύχει ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα, η σύμβαση υπερβαίνει συνήθως το 
κατώτατο όριο.

Τροπολογία 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

γ) 400.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

Or. en

Τροπολογία 390
Wim van de Camp
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

γ) 400.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

Or. nl
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Τροπολογία 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

γ) 300.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

Or. en

Τροπολογία 392
Christel Schaldemose
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 
4 παράγραφος 1 στοιχείο (γ), τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην 
χρησιμοποιήσουν την ανταγωνιστική 
διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών σε επίπεδο ΕΕ όταν η αξία 
της σύμβασης κυμαίνεται μεταξύ 200.000 
ευρώ και 1.000.000 ευρώ.

Or. da

Τροπολογία 393
Frank Engel, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XVI.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την επαναφορά του διαχωρισμού μεταξύ υπηρεσιών Α και Β.

Τροπολογία 394
Christel Schaldemose
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XVI.

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κατωτάτου ορίου για κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες ειδικές υπηρεσίες στην 
αξία που προβλέπεται στην οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, η οποία είναι 
1.000.000 ευρώ. Η αξία πρέπει να είναι η ίδια εφόσον πρόκειται για τις ίδιες υπηρεσίες και στις 
δύο περιπτώσεις. Τούτο είναι σκόπιμο και για το λόγο ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται 
συνήθως εντός μιας πολύ περιορισμένης περιοχής και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 396
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
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για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. en

Τροπολογία 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. en

Τροπολογία 398
Wim van de Camp
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. nl

Τροπολογία 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. en

Τροπολογία 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο για κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες ειδικές υπηρεσίες πρέπει να 
ευθυγραμμισθεί με τα κατώτατα όρια της οδηγίας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (άρθρο 
12γ της πρότασης της Επιτροπής), που είναι 1.000.000 ευρώ. Αυτό φαίνεται ακόμα πιο 
κατάλληλο δεδομένου ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται συνήθως σε τοπικό επίπεδο και 
έχουν λιγότερη σημασία για την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 401
Robert Rochefort
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI 
Β.

Or. fr

Τροπολογία 402
Kerstin Westphal
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο πρέπει να είναι το ίδιο στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις και στην 
οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (πβλ. στην τελευταία οδηγία, άρθρο 12 γ της 
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πρότασης της Επιτροπής), ήτοι 1.000.000 ευρώ, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις 
πρόκειται για τις ίδιες υπηρεσίες και είναι επιθυμητή η ενιαία εφαρμογή του δικαίου. Τούτο 
είναι σκόπιμο και για το λόγο ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται συνήθως εντός μιας πολύ 
περιορισμένης περιοχής και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. en

Τροπολογία 404
Ivo Belet
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) 500.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω 
οργανώσεις, ακόμη κι αν θεωρούνται 
«οργανισμοί δημοσίου δικαίου».

Or. en

Τροπολογία 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για συμβάσεις έργων, αγαθών και 
υπηρεσιών που βρίσκονται κάτω από τα 
όρια αυτά, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
εθνικές διαδικασίες για ανοικτούς 
διαγωνισμούς που εξασφαλίζουν τη 
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συμμόρφωση με τις αρχές της Συνθήκης 
ή ισότιμης πρόσβασης, μη διάκρισης και 
διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 406
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα χωρίς να εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 80 000 ευρώ για 
προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1 
εκατομμύριο ευρώ για έργα. Ωστόσο, η 
συνολική αξία των τμημάτων που 
ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας 
όλων των τμημάτων στα οποία έχει 
υποδιαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 
προτεινόμενη αγορά ομοιογενών 
προμηθειών ή η προτεινόμενη αγορά 
υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία επί του άρθρου 44, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι διατάξεις θα 
δημιουργήσουν περιττό διοικητικό φόρτο χωρίς πρόσθετη αξία παραδείγματος χάριν για τις 
ΜΜΕ.

Τροπολογία 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 9. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
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αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα χωρίς να εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 80 000 ευρώ για 
προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1
εκατομμύριο ευρώ για έργα. Ωστόσο, η 
συνολική αξία των τμημάτων που 
ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας 
όλων των τμημάτων στα οποία έχει 
υποδιαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 
προτεινόμενη αγορά ομοιογενών 
προμηθειών ή η προτεινόμενη αγορά 
υπηρεσιών.

αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα χωρίς να εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 160.000 ευρώ για 
προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 2
εκατομμύρια ευρώ για έργα. Ωστόσο, η 
συνολική αξία των τμημάτων που 
ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας 
όλων των τμημάτων στα οποία έχει 
υποδιαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 
προτεινόμενη αγορά ομοιογενών 
προμηθειών ή η προτεινόμενη αγορά 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα χωρίς να εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 80 000 ευρώ για 
προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1 
εκατομμύριο ευρώ για έργα. Ωστόσο, η 
συνολική αξία των τμημάτων που 
ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας 
όλων των τμημάτων στα οποία έχει 
υποδιαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 
προτεινόμενη αγορά ομοιογενών 
προμηθειών ή η προτεινόμενη αγορά 
υπηρεσιών.

9. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα χωρίς να εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, 
είναι μικρότερη από 120.000 ευρώ για 
προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.500.000
ευρώ για έργα. Ωστόσο, η συνολική αξία 
των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν 
τον τρόπο, χωρίς την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, δεν υπερβαίνει το 30%
της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων 
στα οποία έχει υποδιαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη αγορά 
ομοιογενών προμηθειών ή η προτεινόμενη 
αγορά υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 409
Toine Manders
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από τις 30 
Ιουνίου 2014, η Επιτροπή επαληθεύει αν 
τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ) αντιστοιχούν 
στα κατώτατα όρια που προβλέπονται στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, τα αναθεωρεί.

Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από τις 30 
Ιουνίου 2014, η Επιτροπή επαληθεύει αν 
τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ) αντιστοιχούν 
στα κατώτατα όρια που προβλέπονται στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, τα αναθεωρεί. Η 
Επιτροπή αυξάνει τα κατώτατα όρια, 
όπου αυτό είναι δυνατό, και, στην 
περίπτωση που τα κατώτατα όρια είναι 
καθορισμένα στη Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις, δίδει 
προτεραιότητα στην αύξηση των 
κατωτάτων ορίων κατά τον επόμενο γύρο 
διαπραγματεύσεων.

Or. nl

Τροπολογία 410
Toine Manders
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η Επιτροπή εξασφαλίζει, όπου 
αυτό είναι δυνατό, την ορθή εφαρμογή 
της αρχής της αμοιβαιότητας όσον 
αφορά την πρόσβαση τρίτων χωρών σε 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. nl

Τροπολογία 411
Frank Engel, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών
Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XVI Α, 
συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 39 
έως 69.
Η σύναψη των συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI Β 
υπόκειται αποκλειστικά στο άρθρο 40 και
στο άρθρο 48 παράγραφος 1.
Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XVI A 
και στο παράρτημα XVI B, συνάπτονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 
έως 88, όταν η αξία των υπηρεσιών που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙ A 
υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XVI B. 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 40 
και το άρθρο 48 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του διαχωρισμού μεταξύ υπηρεσιών Α και Β.

Τροπολογία 412
Tiziano Motti
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφοι 1 α και 1 β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις των οποίων κύριος 
στόχος είναι να επιτραπεί στις 
αναθέτουσες αρχές να παρέχουν 
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ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλες 
υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
νοούνται ως:
«ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες 
που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών 
αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
τόσο οι υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και 
αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο 
της καθολικής υπηρεσίες που ορίζεται 
σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ· 
«άλλες υπηρεσίες πλην των 
ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες 
στους εξής τομείς:
i) υπηρεσίες διαχείρισης της 
αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο 
και μεταγενέστερες της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 
management services»)·
ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 
συνδέονται με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και παρέχονται εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα 
(περιλαμβανομένης της ασφαλούς 
διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης 
διευθύνσεων και της διαβίβασης 
συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·
iii) υπηρεσίες συνδεόμενες με 
ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν 
περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το 
διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς 
συγκεκριμένο παραλήπτη·
iv) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως 
ορίζονται στην ονοματολογία CPV με 
τους αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 
έως 66720000-3 και στο άρθρο 19 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των ταχυδρομικών ενταλμάτων 
πληρωμής και των ταχυδρομικών 
μεταφορών πιστώσεων·
v) υπηρεσίες φιλοτελισμού·
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vi) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης 
(υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική 
παράδοση και/ή την εναποθήκευση με 
άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της κατάστασης του πραγματικού ανταγωνισμού που επικρατεί στις αγορές στον τομέα 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών ως απόρροια της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ελευθέρωση του τομέα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
οι δημόσιες συμβάσεις του τομέα αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν κυρίως στο να 
παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες στον 
τομέα των ταχυδρομίων.

Τροπολογία 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Εξαίρεση για αγαθά που υπόκεινται σε 

καθεστώς καθορισμένης τιμής
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών οι οποίες 
υπόκεινται εκ του νόμου σε καθορισμένη 
τιμή.

Or. en

Τροπολογία 414
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
1, σημείο 11 α (νέο).
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Or. de

Τροπολογία 415
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε 
άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος που παρέχεται δυνάμει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται 
με τη συνθήκη.

Or. de

Τροπολογία 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις των οποίων κύριος 
στόχος είναι να επιτραπεί στις 
αναθέτουσες αρχές να παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλες 
υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
νοούνται ως:
«ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες 
που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών 
αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
τόσο οι υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και 
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αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο 
της καθολικής υπηρεσίες που ορίζεται 
σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ·
«άλλες υπηρεσίες πλην των 
ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες 
στους εξής τομείς:
i) υπηρεσίες διαχείρισης της 
αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο 
και μεταγενέστερες της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 
management services»)·
ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 
συνδέονται με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και παρέχονται εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα 
(περιλαμβανομένης της ασφαλούς 
διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης 
διευθύνσεων και της διαβίβασης 
συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·
iii) υπηρεσίες συνδεόμενες με 
ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν 
περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το 
διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς 
συγκεκριμένο παραλήπτη·
iv) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως 
ορίζονται στην ονοματολογία CPV με 
τους αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 
έως 66720000-3 και στο άρθρο 19 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των ταχυδρομικών ενταλμάτων 
πληρωμής και των ταχυδρομικών 
μεταφορών πιστώσεων·
v) υπηρεσίες φιλοτελισμού·
vi) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης 
(υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική 
παράδοση και/ή την εναποθήκευση με 
άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Or. en

Τροπολογία 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις των οποίων κύριος 
στόχος είναι να επιτραπεί στις 
αναθέτουσες αρχές να παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλες 
υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
νοούνται ως:
«ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες 
που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών 
αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
τόσο οι υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και 
αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο 
της καθολικής υπηρεσίες που ορίζεται 
σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ·
«άλλες υπηρεσίες πλην των 
ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες 
στους εξής τομείς:
i) υπηρεσίες διαχείρισης της 
αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο 
και μεταγενέστερες της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 
management services»)·
ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 
συνδέονται με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και παρέχονται εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα 
(περιλαμβανομένης της ασφαλούς 
διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης 
διευθύνσεων και της διαβίβασης 
συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·
iii) υπηρεσίες συνδεόμενες με 
ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν 
περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το 
διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς 
συγκεκριμένο παραλήπτη·
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iv) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως 
ορίζονται στην ονοματολογία CPV με 
τους αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 
έως 66720000-3 και στο άρθρο 19 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των ταχυδρομικών ενταλμάτων 
πληρωμής και των ταχυδρομικών 
μεταφορών πιστώσεων·
v) υπηρεσίες φιλοτελισμού·
vi) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης 
(υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική 
παράδοση και/ή την εναποθήκευση με 
άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ‘κλασσική’ οδηγία δεν πρέπει να έφαρμόζεται σε συμβάσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο 
της οδηγίας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Λόγω της κατάστασης του πραγματικού 
ανταγωνισμού που επικρατεί στις αγορές στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ως 
απόρροια της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την ελευθέρωση του τομέα, θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι δημόσιες συμβάσεις του τομέα 
αυτού καθώς αποσκοπούν κυρίως στο να παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να 
ασκούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα των ταχυδρομίων.

Τροπολογία 418
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή 
ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων που 
προορίζονται για υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες 
ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον 
χρόνο μετάδοσης που ανατίθενται σε 
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων·

β) την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή 
ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων και 
σχετικών προπαρασκευαστικών 
υπηρεσιών που προορίζονται για 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι 
οποίες ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον 
χρόνο μετάδοσης που ανατίθενται σε 
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, όπου οι υπηρεσίες των ΜΜΕ 
ορίζονται ως συμπεριλαμβάνουσες κάθε 
μετάδοση και διανομή που χρησιμοποιεί 
οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικού 
δικτύου·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη στη διατύπωση της εν λόγω παραγράφου των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα 
των μαζικών μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία 419
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και 
συμβιβασμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 
και οιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές 
υπηρεσίες: 
 i) νομική εκπροσώπηση ενός πελάτη σε 
δικαστικές διαδικασίες ενώπιον 
δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών από 
δικηγόρο υπό την έννοια του άρθρου 1 
της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ· 
ii) υπηρεσίες πιστοποίησης εγγράφων που 
πρέπει να παρέχονται από 
συμβολαιογράφους· 
iii) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται 
από διαχειριστή περιουσίας, διορισμένους 
επιτρόπους, ή άλλες νομικές υπηρεσίες 
των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από 
δικαστήριο στο οικείο κράτος μέλος· 
iv) άλλες νομικές υπηρεσίες οι οποίες, στο 
οικείο κράτος μέλος, συνδέονται με την 
άσκηση επίσημης εξουσίας.
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Or. en

Τροπολογία 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
καθώς και τη δραστηριότητα δημόσιων 
λειτουργών οι οποίοι υποχρεούνται εκ του 
νόμου να είναι ανεξάρτητοι και 
αμερόληπτοι, ιδιαίτερα 
συμβολαιογράφων·

Or. de

Τροπολογία 422
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 
καθώς και δικηγορικές υπηρεσίες που 
συνίστανται στην εκπροσώπηση ενώπιον 
της δικαιοσύνης·

Or. fr

Τροπολογία 423
Marian Harkin
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες διευθέτησης διαφορών είναι ειδικές υπηρεσίες συμβιβασμού, οι οποίες συνδέονται 
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με τη χρήση των συμβατικών υποχρεώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών 
(FIDIC) για κατασκευαστικά και τεχνικά έργα, τις οποίες ενέκρινε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Τροπολογία 424
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
νομικές υπηρεσίες καθώς και 
συμβολαιογραφικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Text proposed by the Commission Amendment

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·, 
ή οι δραστηριότητες δημόσιου 
λειτουργού, που υποχρεούται να είναι 
ανεξάρτητος και αμερόληπτος·

Or. pl

Τροπολογία 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές 
υπηρεσίες:
i) νομική εκπροσώπηση ενός πελάτη σε 
δικαστικές διαδικασίες ενώπιον εθνικών 
δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών κράτους 
μέλους από δικηγόρο υπό την έννοια του 
άρθρου 1 της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ·
ii) υπηρεσίες πιστοποίησης εγγράφων που 
πρέπει να παρέχονται από 
συμβολαιογράφους·
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iii) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται 
από διαχειριστή περιουσίας, διορισμένους 
επιτρόπους, ή άλλες νομικές υπηρεσίες 
των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από 
δικαστήριο στο οικείο κράτος μέλος·
iv) άλλες νομικές υπηρεσίες οι οποίες, στο 
οικείο κράτος μέλος, συνδέονται, ακόμη 
και περιστασιακά, με την άσκηση 
επίσημης εξουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για συμβιβαστική λύση με την οποία αποφεύγεται η επαναφορά των υπηρεσιών του 
μέρους Β. Η τροπολογία εισάγει περισσότερες εξαιρέσεις σε σχέση με την εφαρμοσιμότητα των 
οδηγιών, ενώ διατηρεί το νέο άρθρο για τις κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες, που διευρύνεται 
στο πλαίσιο του ίδιου εγχειρήματος, με διπλασιασμό του ορίου του.

Τροπολογία 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:
i) την εκπροσώπηση πελάτη σε 
δικαστικές διαδικασίες ενώπιον 
δικαστηρίων ή διοικητικών οργάνων από 
δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 1 
της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ
ii) την πιστοποίηση και επικύρωση 
εγγράφων από συμβολαιογράφους
iii) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται 
από πληρεξούσιους ή ορισθέντες 
επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες 
που προβλέπουν τα κράτη μέλη ενώπιον 
των δικαστηρίων τους
iv) άλλες νομικές υπηρεσίες, οι οποίες 
συνδέονται με την εκτέλεση δημόσιων 
διοικητικών καθηκόντων στα κράτη 
μέλη, έστω και περιστασιακά.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση συμβολαιογραφικών δραστηριοτήτων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα 
έθιγε την εξουσία των κρατών μελών να αναθέτουν στους συμβολαιογράφους καθήκοντα 
υπεράσπισης του δικαίου, γεγονός το οποίο θα επέβαλλε να μην υπάρχει εμπορική διάσταση στο 
έργο τους και να ορίζεται η αμοιβή τους βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι στόχοι της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, δηλαδή ανταγωνισμός σε σχέση με το κόστος και 
τις υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν εκ των προτέρων στην περίπτωση των 
συμβολαιογραφικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή 
πράξεις των αναθετουσών αρχών για την 
είσπραξη χρημάτων ή κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 429
Barbara Weiler
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συναλλαγές που επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές να αποκτούν 
χρήματα ή κεφάλαια καθώς και υπηρεσίες 
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Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας· και πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και 
ειδικότερα διαδικασίες προμήθειας 
χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες 
αρχές και υπηρεσίες που παρέχονται από 
κεντρικές τράπεζες·

Or. de

Τροπολογία 430
Kerstin Westphal
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συναλλαγές που επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές να αποκτούν 
χρήματα ή κεφάλαια καθώς και υπηρεσίες 
και πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και 
ειδικότερα διαδικασίες προμήθειας 
χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες 
αρχές και υπηρεσίες που παρέχονται από 
κεντρικές τράπεζες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι τοπικές αρχές ζητούν τουλάχιστον από 20 τράπεζες προσφορά πίστωσης, 
και η διαδικασία αυτή δεν παρουσιάζει περιπλοκές. Εάν οι τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν 
τους όρους τους για σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – μέχρι σήμερα το πράττουν για λίγες 
μόνον ώρες – χωρίς να μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν αντίστοιχα, θα έπρεπε στο μέλλον να 
υπολογίζονται τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions) για τη 
χρονική στιγμή διάθεσης της πίστωσης. Το προκύπτον κόστος υπερβαίνει τους τρέχοντες όρους 
δανεισμού των τοπικών αρχών και θα αύξανε σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης των 
δημόσιων αρχών.
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Τροπολογία 431
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, υπηρεσίες των αναθετουσών 
αρχών για την είσπραξη χρημάτων ή 
κεφαλαίων, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 432
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, υπηρεσίες και πράξεις 
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, και ειδικότερα διαδικασίες 
προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις 
αναθέτουσες αρχές και υπηρεσίες που 
παρέχονται από κεντρικές τράπεζες καθώς 
και συναλλαγές που επιτρέπουν στις 
αναθέτουσες αρχές να αποκτούν χρήματα 
ή κεφάλαια·

Or. de
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Τροπολογία 433
Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συναλλαγές που επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές να αποκτούν 
χρήματα ή κεφάλαια καθώς και υπηρεσίες 
και πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και 
ειδικότερα διαδικασίες προμήθειας 
χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες 
αρχές και υπηρεσίες που παρέχονται από 
κεντρικές τράπεζες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να ακολουθείται η διαδικασίας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών για τις 
δημόσιες πιστώσεις θα καταστήσει τις διαδικασίες δημόσιας χρηματοδότησης λιγότερο 
πρακτικές και θα αυξήσει το κόστος τους. Επομένως, η εξαίρεση των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζεται και στην επένδυση και χρηματοδότηση.

Τροπολογία 434
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πολιτική προστασία, αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 
πρόληψη των κινδύνων στην καθημερινή 
ζωή 

Or. de
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Τροπολογία 435
Evelyne Gebhardt
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) χρηματοοικονομικές πράξεις που 
έχουν ως στόχο την απόκτηση χρημάτων 
ή κεφαλαίων, την επένδυση ή τη 
χρηματοδότηση της ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 436
Bernadette Vergnaud
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) συναλλαγές που έχουν ως στόχο την 
απόκτηση χρηματικών πόρων ή 
κεφαλαίων από τις αναθέτουσες αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της εξαίρεσης που χορηγείται στους δημόσιους πελάτες στον τομέα της 
αναχρηματοδότησης μέσω δανείου δημιουργεί μία αβεβαιότητα που έχει αρνητική επίπτωση στα 
επιτόκια και μία στρέβλωση ανταγωνισμού που ευνοεί τις χρηματοπιστωτικές αγορές που 
επωφελούνται από την εξαίρεση.

Τροπολογία 437
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) συμβάσεις που ανατίθενται βάσει 
ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων 
που συμφωνούν με τις Συνθήκες της ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 438
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμβάσεις απασχόλησης· ε) συμβάσεις απασχόλησης
περιλαμβανομένης της απόσπασης 
έκτακτου προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 439
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμβάσεις απασχόλησης· ε) συμβάσεις απασχόλησης και καθεστώς 
υποχρεωτικής κοινωνικής προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 440
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμβάσεις απασχόλησης· ε) συμβάσεις απασχόλησης ή συλλογικές 
συμβάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και 
απασχόλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει απάντηση στις ανησυχίες που προκάλεσε η 
απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-271/08 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γερμανίας. Το 
προτεινόμενο κείμενο βασίζεται στην παράγραφο 59 της υπόθεσης Albany 67/97/ΔΕΚ και 
αποσκοπεί να εξαιρέσει τις συλλογικές συμβάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης, μεταξύ άλλων συμβάσεις για καθεστώτα και ασφαλίσεις 
συμπληρωματικής σύνταξης κ.λπ. 
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Τροπολογία 441
Sirpa Pietikäinen
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συμβάσεις SGEI που εξασφαλίζουν 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ και οι 
οποίες συνάπτονται μετά από ανοιχτή, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πολιτική προστασία, αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς 
και πρόληψη των κινδύνων στην 
καθημερινή ζωή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την ανάθεση συμβάσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κριτήρια όπως η οικονομική αποδοτικότητα δεν πρέπει να 
έχουν αποφασιστική σημασία. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις διάσωσης σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πρέπει να διακρίνονται από τις υπηρεσίες μεταφοράς 
ασθενών. Για επιχειρήσεις διάσωσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτείται κυρίως σε 
αγροτικές κοινότητες η βοήθεια μεγάλου αριθμού εθελοντών, και η εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων θα έθετε σε κίνδυνο αυτήν την πρακτική εθελοντικής 
προσφοράς βοήθειας.

Τροπολογία 443
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πολιτική προστασία, ετοιμότητα και 
αντίδραση σε έκτακτες καταστάσεις και 
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ιατρικές υπηρεσίες σε έκτακτα 
περιστατικά

Or. en

Τροπολογία 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πολιτική προστασία, αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς 
και πρόληψη των κινδύνων στην 
καθημερινή ζωή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης που αποτελούν μέρος της πρόληψης των κινδύνων στην καθημερινή ζωή και πρέπει να 
διακρίνονται από τις υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών. Για την εξασφάλισης επιτυχούς πολιτικής 
προστασίας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της πρόληψης των 
κινδύνων στην καθημερινή ζωή προς το συμφέρον των πολιτών πρέπει να είναι αρκετή η 
εφαρμογή αρχών πρωτογενούς δικαίου.

Τροπολογία 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ξενοδοχειακές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες σίτισης με αριθμούς αναφοράς 
CPV από 55100000-1 έως 55524000-9, 
και από 98340000-8 έως 98341100-6, υπό 
τον όρο ότι αυτές οι υπηρεσίες μπορούν 
να παρέχονται μόνον από οικονομικούς 
φορείς εγκατεστημένους σε συγκεκριμένη 
περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
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Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε 
άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται 
με τη συνθήκη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες παρέχουν ρητά στα κράτη μέλη το δικαίωμα χορήγησης 
αποκλειστικών δικαιωμάτων. Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις διατάξεις που διέπουν την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον τα άρθρα 40, 41 και 48 της 
παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες 
καλύπτουν τα ακόλουθα:
α) βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες 
μεταφορών·
β) παροχή νομικών συμβουλών·
γ) υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων·
δ) χερσαίες μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
μεταφοράς χρημάτων και ταχείας 
αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων·
ε) υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας.

Or. de



AM\908710EL.doc 217/226 PE492.857v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η ιδέα της διαφοροποίησης μεταξύ υπηρεσιών «Α» και «Β» πρέπει να διατηρηθεί, δεδομένου 
ότι η άρση αυτής της διαφοροποίησης θα οδηγήσει στην πράξη σε σημαντικά υψηλότερη 
διοικητική επιβάρυνση. Επιπλέον, για να επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας, 
περισσότερες υπηρεσίες οι οποίες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο κατατάσσονται ως υπηρεσίες 
«Α» πρέπει να καταταγούν ως υπηρεσίες «Β».

Τροπολογία 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε 
άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε μία ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται 
με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 449
Kerstin Westphal
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες 
ανατίθενται βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος: η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών που ανατίθενται από μια 
αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα 
αρχή ή σε ένωση αναθετουσών αρχών 
βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που 
παρέχεται δυνάμει δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη 
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συνθήκη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία 2004/18 αποκλείει δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που βασίζονται σε 
αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο προβλέπεται από (δημοσιευμένες) νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις που είναι σύμφωνες με τις Συνθήκες της ΕΕ. Τα εν λόγω αποκλειστικά 
δικαιώματα αντιστοιχούν στη δυνατότητα που παρέχει η Συνθήκη ΕΕ στα κράτη μέλη να 
χορηγούν τέτοια αποκλειστικά δικαιώματα.

Τροπολογία 450
Kerstin Westphal
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πολιτική προστασία, αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς 
και πρόληψη των κινδύνων στην 
καθημερινή ζωή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αποτροπή των κινδύνων, π.χ. με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και με 
επιχειρήσεις διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εντάσσεται στο έργο πρόληψης των 
κινδύνων που πρέπει να διασφαλίζεται από τις δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 451
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β), περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 
μετάδοση και διανομή που χρησιμοποιεί 
οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικού 
δικτύου.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β.

Τροπολογία 452
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται 

βάσει αποκλειστικών δικαιωμάτων
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε 
άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε μία ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται 
με τη Συνθήκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του άρθρου 18 από την ισχύουσα οδηγία 2004/18/EΚ. Το άρθρο αυτό είναι 
σημαντικό για πράξεις υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και αποκλείει συμβάσεις 
δημόσιων υπηρεσιών που βασίζονται σε αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται σε 
δημόσια νομοθεσία, κανονισμό ή διοικητική διάταξη που συνάδει με τη Συνθήκη. Το ΔΕΚ έχει 
εφαρμόσει την εν λόγω διάταξη στην υπόθεση C-360/96.

Τροπολογία 453
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β
Ειδικά καθεστώτα για την παροχή 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
δοκιμασμένες διαδικασίες κρατών μελών 
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που βασίζονται στην ελεύθερη επιλογή 
παρόχων υπηρεσιών από τον χρήστη 
(δηλαδή σύστημα δελτίων, μοντέλο 
ελεύθερης επιλογής, τριγωνική σχέση), 
καθώς και στην αρχή ότι σε όλους τους 
παρόχους που συμμορφώνονται προς 
τους όρους που ορίζονται βάσει 
προηγούμενης νομοθεσίας, ανεξαρτήτως 
της νομικής μορφής τους, πρέπει να 
επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, εφόσον 
λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές της 
ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και 
της αποφυγής των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 454
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10γ
Συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος 

παροχής υπηρεσιών
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
άρθρου 10α, η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται στις συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 23α.

Or. en

Τροπολογία 455
Anna Hedh
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
[...]

Or. en
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Τροπολογία 456
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η επιλογή της δημιουργίας μίας 
πλήρως δημοσίας δομής για τη 
διαχείριση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος ή των 
κοινωνικών υπηρεσιών εγγράφεται στα 
δικαιώματα και τις εξουσίες που 
ανάγονται στην άσκηση της κρατικής 
εξουσίας που εξαρτάται από την 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. 
Μια σύμβαση που ανατίθεται από μια 
αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν 
πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 457
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν 
λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο
με τον έλεγχο που ασκεί στις δικές της 
υπηρεσίες, δηλαδή ασκεί αποφασιστική 
επιρροή τόσο στους στρατηγικούς 
στόχους όσο και στις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου. Με σκοπό να καθοριστεί η 
ύπαρξη ενός παρόμοιου ελέγχου, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται επίσης υπόψη 
στοιχεία όπως το επίπεδο εκπροσώπησης 
εντός των διοικητικών οργάνων, της 
διεύθυνσης ή της επιτήρησης καθώς και 
οι σχετικές διευκρινίσεις στα 
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καταστατικά ή την ιδιοκτησία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των κριτηρίων που καθορίζουν το «in-house» και δικαιολογούν την εξαίρεση 
παρόμοιων συμβολαίων από τον τομέα εφαρμογής της οδηγίας. Ο όρος «ανάλογος έλεγχος» 
είναι αυτός που προκύπτει από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ενισχύει το 
κριτήριο του ελέγχου που ασκείται από την αναθέτουσα αρχή στην ελεγχόμενη οντότητα. Η 
έννοια του ανάλογου ελέγχου καθορίζεται επίσης από στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 (δημόσια μεταφορά επιβατών) με σκοπό να διευκολυνθεί η 
αναγνώρισή του.

Τροπολογία 458
Marc Tarabella
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 459
Heide Rühle
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για δημοτικές επιχειρήσεις, η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς τομείς σε 
μια κοινή εταιρεία χαρτοφυλακίου δημιουργεί σημαντικές συνέργειες που δεν πρέπει να 
υπονομευθούν από τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, οι κύκλοι 
εργασιών που έχουν σημασία για την εφαρμογή του κριτηρίου του ουσιώδους χαρακτήρα πρέπει 
να μειωθούν σε εκείνους που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 461
Barbara Weiler
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τουλάχιστον το 85% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. de

Τροπολογία 462
Wim van de Camp
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το νομικό πρόσωπο εργάζεται κυρίως
για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής. Τεκμαίρεται ότι το νομικό 
πρόσωπο εργάζεται κυρίως για την 
ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας αρχής, 
εάν τουλάχιστον το 90% της 
δραστηριότητάς του που διέπεται από τη 
σύμβαση διεξάγεται για αυτήν/αυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συνδυάζει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-107/98 με 
μια «safe-harbour-clause», με την οποία υφίσταται ένα μαχητό τεκμήριο σχετικά με το πότε 
υπάρχει δραστηριότητα in-house.

Τροπολογία 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των β) τουλάχιστον το 80% των 
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δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. en

Τροπολογία 465
Philippe Juvin
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τουλάχιστον το 90% του συνολικού 
μέσου όρου του κύκλου εργασιών του εν 
λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται για 
την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των κριτηρίων που καθορίζουν το «in-house»: η έκφραση «90% των 
δραστηριοτήτων» διευκρινίζει έναν από τους όρους της νομολογίας («κύριο τμήμα των 
δραστηριοτήτων») και αφήνει τον άλλον ασαφή, εξ ου και η πρόταση να εισαχθεί η διατύπωση 
«90% του συνολικού μέσου όρου του κύκλου εργασιών».

Τροπολογία 466
Peter Simon
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή αντανακλά τις αποφάσεις του δικαστηρίου της ΕΕ.

Τροπολογία 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τουλάχιστον το 100% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. it


