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Τροπολογία 469
Cristian Silviu Buşoi

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) όλες οι δραστηριότητες 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

Για να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός αυτή η εξαίρεση πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. 
Πρέπει επομένως να προβλεφθεί ότι όλες οι δραστηριότητες, δηλαδή το 100% των 
δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου, θα διεξάγονται για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή. 

Τροπολογία 470
Marian Harkin

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% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου στο σύνολό τους διεξάγονται 
για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρασκήνιο της λειτουργίας μίας δημόσιας αρχής προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν η 
λειτουργία αυτή αφορά άμεσα ή έμμεσα την αγορά. Η εξαίρεση από τον διαγωνισμό πρέπει να 
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περιορίζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται σε δημόσιες αρχές εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της 
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να επιτρέπεται ιδιωτική συμμετοχή σε αυτούς τους φορείς. 
Αυτή η οδηγία είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν οι κανόνες που 
εγγυώνται τη βέλτιστη χρήση δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 471
Riikka Manner

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) όλες οι δραστηριότητες 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 πρόταση της Επιτροπής σημαίνει ότι η ανάθεση στον φορέα του δημόσιου τομέα μπορεί να 
γίνει άμεσα από τον δημόσιο φορέα που την ελέγχει και μετά ο ελεγχόμενος εν λόγω φορέας να 
πάει στην αγορά με μερίδιο 10%. Αυτό το 10% θα μπορούσε βέβαι να είναι εκατομμύρια ευρώ, 
τα οποία θα στρέβλωναν σοβαρά τον ανταγωνισμό σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς. Δεν 
υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού αν ένας φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να πουλά 
υπηρεσίες και προϊόντα στην ίδια αγορά με ανταγωνιστικούς ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 472
Toine Manders

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 

(β) τουλάχιστον το 50% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
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εν λόγω αναθέτουσας αρχής· εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. nl

Τροπολογία 473
Françoise Castex

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% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για λογαριασμό της 
ελέγχουσας αναθέτουσας αρχής ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής·

Or. fr

Τροπολογία 474
Christel Schaldemose

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% 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. Για 
εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων 
αυτό το κατώτατο όριο τίθεται στο 50%.

Or. da
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Τροπολογία 475
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρασκήνιο της λειτουργίας μίας δημόσιας αρχής προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν η 
λειτουργία αυτή αφορά άμεσα ή έμμεσα την αγορά. Η εξαίρεση από τον διαγωνισμό πρέπει να 
περιορίζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται σε δημόσιες αρχές εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της 
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να επιτρέπεται ιδιωτική συμμετοχή σε αυτές τις οντότητες. 
Αυτή η οδηγία είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν οι κανόνες που 
εγγυώνται τη βέλτιστη χρήση δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 476
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 
των εταιρικών σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εντούτοις, σε ορισμένα κράτη μέλη η 
ιδιωτική συμμετοχή ενδέχεται να αποτελεί νομικά επιβαλλόμενη υποχρέωση.

Τροπολογία 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) υπάρχει μόνο παθητική  ιδιωτική 
συμμετοχή, δηλαδή συμμετοχή που δεν 
επιτρέπει να επηρεαστούν οι 
επιχειρησιακές δραστηριότητες του
ελεγχόμενου νομικού προσώπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει μόνο για "ενεργό" ιδιωτική συμμετοχή του ελεγχόμενου νομικού 
προσώπου, μέσω της οποίας μπορεί να ασκηθεί επιρροή σε επιχειρησιακές αποφάσεις. Η 
παρούσα τροπολογία καθιστά δυνατή την καθαρή συμμετοχή στο κεφάλαιο του νομικού 
προσώπου, όπως οι αφανείς εισφορές, χωρίς να παραβιάζεται η εξαίρεση για εσωτερικούς 
συνδυασμούς. Απαιτείται το άνοιγμα στην καθαρή συμμετοχή, για να μπορούν οι δήμοι να 
προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη με το κατάλληλο αντίτιμο.

Τροπολογία 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν 
προβλέπεται νομικά στα αντίστοιχα 
κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω των ιστορικών τους εξελίξεων και των δομών που αναπτύχθηκαν 
προβλέπεται νομικά η συμμετοχή ιδιωτών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι δυνατές· κατά τ’ άλλα κάθε ιδιωτική συμμετοχή πρέπει ωστόσο, βάσει 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να αποκλείεται.
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Τροπολογία 479
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 480
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) η ιδιωτική συμμετοχή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο δεν ξεπερνά το 50% των 
μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν μόνο να επηρεάζουν τις διαχειριστικές αποφάσεις αν κατέχουν 
πάνω από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Αυτή 
η τροπολογία έχει σκοπό να διευκολύνει τις καθαρά κεφαλαιακές επενδύσεις, χωρίς να 
επηρεάσει την εξαίρεση των εσωτερικών αναθέσεων και της οριζόντιας συνεργασίας. 

Τροπολογία 481
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 482
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 483
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το στοιχείο α) του εδάφιου 1 είναι επαρκώς σαφές και δεν απαιτείται επανάληψη.

Τροπολογία 484
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 485
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr



AM\908711EL.doc 11/168 PE492.858v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του άρθρου. Βλ. τροπολογία στο άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (α).

Τροπολογία 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος των νομικών απλοποιήσεων, πρέπει να αποφεύγονται 
οι υπερβολικές διευκρινίσεις στο νομικό κείμενο και αντ’ αυτού να παρατίθενται σε 
κατευθυντήριες γραμμές, σε ειδικό εγχειρίδιο ή σε διευκρινιστική έκδοση της Επιτροπής. Ως εκ 
τούτου το συγκεκριμένο απόσπασμα πρέπει να διαγραφεί. Διευκρίνιση που προχωρεί πέρα από 
τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει εδώ θέση.

Τροπολογία 487
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα 
τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί 

διαγράφεται
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αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου.

Or. de

Τροπολογία 488
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρασκήνιο της λειτουργίας μίας δημόσιας αρχής προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν η 
λειτουργία αυτή αφορά άμεσα ή έμμεσα την αγορά. Η εξαίρεση από τον διαγωνισμό πρέπει να 
περιορίζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται σε δημόσιες αρχές εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της 
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να επιτρέπεται ιδιωτική συμμετοχή σε αυτές τις οντότητες. 
Αυτή η οδηγία είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν οι κανόνες που 
εγγυώνται τη βέλτιστη χρήση δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Γνώμονας για τον έλεγχο σε νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει δημόσια σύμβαση πρέπει να 
είναι η δυνατότητα επιρροής του επί υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής, η οποία υπόκειται 
πλήρως στην εποπτεία και στις εντολές της διεύθυνσης της αρχής. Η υπηρεσία της αναθέτουσας 
αρχής έχει από ελάχιστη έως καμία αυτονομία.

Τροπολογία 490
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί 
έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα 
τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου. Οι προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται 
αντίστοιχα, όταν μία αναθέτουσα αρχή 
αναθέτει δημόσια σύμβαση σε νομικό 
πρόσωπο που ελέγχει η ίδια μαζί με άλλες 
αναθέτουσες αρχές.

Or. de
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Τροπολογία 491
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της εσωτερικής εξαίρεσης πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Αυτή η αντίστροφη 
εσωτερική εξαίρεση είναι άτοπη επέκταση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την 
υπόθεση Teckal, επομένως πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 492
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρασκήνιο της λειτουργίας μίας δημόσιας αρχής προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν η 
λειτουργία αυτή αφορά άμεσα ή έμμεσα την αγορά. Η εξαίρεση από τον διαγωνισμό πρέπει να 
περιορίζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται σε δημόσιες αρχές εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της 
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να επιτρέπεται ιδιωτική συμμετοχή σε αυτές τις οντότητες. 
Αυτή η οδηγία είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν οι κανόνες που 
εγγυώνται τη βέλτιστη χρήση δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 493
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 494
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή 

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

στις οντότητες που την ελέγχουν  ή σε 
άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον 
έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον υπάρχει μόνο παθητική ιδιωτική 
συμμετοχή, δηλαδή συμμετοχή η οποία 
δεν επιτρέπει να επηρεαστούν οι 
επιχειρησιακές δραστηριότητες του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου, στο 
οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τεθεί και εδώ το θέμα της από κοινού εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης 
από περισσότερες της μίας αναθέτουσες αρχές. 

Τροπολογία 497
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 498
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα 
που είναι αναθέτουσα αρχή αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό 
τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον η ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση δεν ξεπερνά το 50% των 
μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν μόνο να επηρεάζουν τις διαχειριστικές αποφάσεις αν κατέχουν 
πάνω από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Αυτή 
η τροπολογία έχει σκοπό να διευκολύνει τις καθαρά κεφαλαιακές επενδύσεις, χωρίς να 
επηρεάσει την εξαίρεση των εσωτερικών αναθέσεων και της οριζόντιας συνεργασίας. 

Τροπολογία 499
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από 
κοινού επί του εν λόγω νομικού 
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών·
(β) τουλάχιστον το 90% των 
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δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·
(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 
ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.

Or. de

Τροπολογία 500
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν διαγράφεται
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ασκεί έλεγχο σε ένα νομικό πρόσωπο 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, 
μπορεί εντούτοις να αναθέσει μια 
δημόσια σύμβαση χωρίς να εφαρμόσει τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε 
νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχει από 
κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές, υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από 
κοινού επί του εν λόγω νομικού 
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών·
(β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·
(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 
ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρασκήνιο της λειτουργίας μίας δημόσιας αρχής προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν η 
λειτουργία αυτή αφορά άμεσα ή έμμεσα την αγορά. Η εξαίρεση από τον διαγωνισμό πρέπει να 
περιορίζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται σε δημόσιες αρχές εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της 
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να επιτρέπεται ιδιωτική συμμετοχή σε αυτές τις οντότητες. 
Αυτή η οδηγία είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν οι κανόνες που 
εγγυώνται τη βέλτιστη χρήση δημόσιων πόρων.

Τροπολογία 501
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 502
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν 
ασκεί έλεγχο σε ένα νομικό πρόσωπο κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, μπορεί 
εντούτοις να αναθέσει μια δημόσια 
σύμβαση χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας σε νομικό πρόσωπο 

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

οποίο ελέγχει από κοινού με άλλες 
αναθέτουσες αρχές, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. nl

Τροπολογία 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση αφήνει να εννοηθεί ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν αν 
θα εφαρμόσουν την οδηγία ή όχι. Πρέπει μάλλον να γίνει σαφές ότι οι αναφερόμενες 
περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) σκοπός του νομικού προσώπου  είναι 
η παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας εκ 
μέρους όλων των ενεχόμενων δημόσιων 
υπηρεσιών·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε, μέσω των ψηφισμάτων του της 10ης Μαΐου 2010 και 
5ης Οκτωβρίου 2011, την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ οντοτήτων του Δημοσίου δεν πρέπει 
να υπόκειται στους κανόνες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όταν μεταξύ άλλων σκοπός της 
συνεργασίας είναι η παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας εκ μέρους όλων των ενεχόμενων 
δημόσιων υπηρεσιών.

Τροπολογία 505
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από 
κοινού επί του εν λόγω νομικού προσώπου 
έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκούν επί 
των δικών τους υπηρεσιών, ήτοι ασκούν 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου. Προκειμένου να 
προσδιορισθεί η ύπαρξη του ελέγχου 
αυτού, μπορούν επίσης να ληφθούν 
υπόψη στοιχεία όπως το επίπεδο 
εκπροσώπησης στο πλαίσιο οργάνων 
διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας, οι 
ειδικές σχετικές διατάξεις στο 
καταστατικό ή την ιδιοκτησία 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των κριτηρίων που καθορίζουν τον από κοινού εσωτερικό έλεγχο και δικαιολογούν 
τον αποκλεισμό παρόμοιων συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ο όρος 
"ανάλογος έλεγχος" έχει προέλθει από τη νομολογία του ΔΕΚ και ενισχύει το κριτήριο ελέγχου 
που ασκείται από την αναθέτουσα αρχή επί του ελεγχόμενου φορέα. Η έννοια του ανάλογου 
ελέγχου εξειδικεύεται επίσης από στοιχεία προερχόμενα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1370/2007 (δημόσια μεταφορά επιβατών) προς διευκόλυνσιν του εντοπισμού της.
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Τροπολογία 506
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 507
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου, με την επιφύλαξη της 
συμβάσεως, διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – 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 τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου, οι οποίες είναι αντικείμενο της 
σύμβασης,  διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για δημοτικές επιχειρήσεις η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων διαφόρων τομέων σε μία 
ενιαία δομή εταιρείας συμμετοχών σημαίνει σημαντικές συνέργιες, οι οποίες δεν πρέπει να 
υπονομευθούν από το δίκαιο περί αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων. Επομένως τα ποσοστά που 
αφορούν ό,τι εμπίπτει στο κριτήριο της σημαντικότητας πρέπει να περιορίζονται στο 
αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 509
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τουλάχιστον το 85% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. de

Τροπολογία 510
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 

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

ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. nl

Τροπολογία 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) οι δραστηριότητες του νομικού 
προσώπου αφορούν κατά βάση την 
ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από 
αυτήν.  Θεωρείται ότι το νομικό πρόσωπο 
ασκεί δραστηριότητες κατά βάση για την 
ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για άλλο 
νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από 
αυτήν, όταν ασκεί για αυτήν ή αυτό 
τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων της, οι οποίες είναι 
αντικείμενο της σύμβασης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συνδυάζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-107/98 με 
μια ρήτρα καθεστώτος ασφαλείας η οποία εισάγει μαχητό τεκμήριο σχετικά με το πότε 
θεωρείται ότι υφίσταται εσωτερική δραστηριότητα

Τροπολογία 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – 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 τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

(β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 513
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των κριτηρίων που καθορίζουν τον από κοινού εσωτερικό έλεγχο και δικαιολογούν 
τον αποκλεισμό παρόμοιων συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η διατύπωση 
"90% των δραστηριοτήτων" διευκρινίζει έναν εκ των όρων της νομολογίας ("βασικές 
δραστηριότητες") και αφήνει τον άλλον ασαφή· εξ ου και η πρόταση της προσθήκης "90% των 
δραστηριοτήτων".

Τροπολογία 514
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – 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 τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

(β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου, οι οποίες είναι αντικείμενο της 
σύμβασης,  διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. de

Τροπολογία 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση αντανακλά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Τροπολογία 516
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 

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

τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο των ίδιων αναθετουσών 
αρχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός, αυτή η εξαίρεση πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. 
Πρέπει επομένως να προβλεφθεί ότι όλες οι δραστηριότητες, δηλαδή το 100% των 
δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου, θα διεξάγονται για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή. 

Τροπολογία 517
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) όλες οι δραστηριότητες του εν λόγω 
νομικού προσώπου διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής σημαίνει ότι η ανάθεση στον φορέα του δημόσιου τομέα μπορεί να 
γίνει άμεσα από τον δημόσιο φορέα που την ελέγχει και μετά ο ελεγχόμενος εν λόγω φορέας να 
πάει στην αγορά με μερίδιο 10%. Αυτό το 10% θα μπορούσε βέβαια να είναι εκατομμύρια 
ευρώ, τα οποία θα στρέβλωναν σοβαρά τον ανταγωνισμό σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς. 
Δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού αν ένας φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να πουλά 
υπηρεσίες και προϊόντα στην ίδια αγορά με ανταγωνιστικούς ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 518
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – 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 τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

(β) τουλάχιστον το 50% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. nl

Τροπολογία 519
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 520
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) υπάρχει μόνο παθητική  ιδιωτική 
συμμετοχή, δηλαδή συμμετοχή που δεν 
επιτρέπει να επηρεαστούν οι 
επιχειρησιακές δραστηριότητες του
ελεγχόμενου νομικού προσώπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δοκιμασμένη συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών αρχών και ιδιωτών δεν πρέπει να 
υπονομεύεται από τη νομοθεσία περί αναθέσεως δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 522
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν 
προβλέπεται νομικά στα αντίστοιχα 
κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω των ιστορικών τους εξελίξεων και των δομών που αναπτύχθηκαν 
προβλέπεται νομικά η συμμετοχή ιδιωτών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι δυνατές· κατά τ’ άλλα κάθε ιδιωτική συμμετοχή πρέπει ωστόσο, βάσει 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να αποκλείεται.

Τροπολογία 524
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) η ιδιωτική συμμετοχή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο δεν ξεπερνά το 50% των 
μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν μόνο να επηρεάζουν τις διαχειριστικές αποφάσεις αν κατέχουν 
πάνω από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Αυτή 
η τροπολογία έχει σκοπό να διευκολύνει τις καθαρά κεφαλαιακές επενδύσεις, χωρίς να 
επηρεάσει την εξαίρεση των εσωτερικών αναθέσεων και της οριζόντιας συνεργασίας. 

Τροπολογία 525
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η εκτενής ερμηνεία της απόφασης του ΔΕΚ είναι περιττή και δεν συμβάλλει στη 
συντόμευση και ακρίβεια του κειμένου.

Τροπολογία 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 

διαγράφεται
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ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της τροπολογίας των ιδίων στο άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο α).

Τροπολογία 527
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
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από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.

Or. nl

Τροπολογία 528
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
(β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
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(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.

Or. de

Τροπολογία 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι φορείς λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών·

Or. de

Τροπολογία 530
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 531
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 532
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 

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

συγκρούονται με αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

Or. en

Τροπολογία 534
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
συγκρούονται με αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελεγχόμενοι οργανισμοί ιδρύονται συχνά για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα πέρα από αυτά 
της ελέγχουσας οντότητας.  Πρέπει λοιπόν να είναι αρκετό να μην υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων. 

Τροπολογία 535
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 536
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 537
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο 
αποκομίζει μόνο την επιστροφή των 
πραγματικών εξόδων από τις δημόσιες 
συμβάσεις με τις αναθέτουσες αρχές και 
ό,τι χρειάζεται για την επένδυση στην 
ανάπτυξη περαιτέρω υπηρεσιών 
ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 538
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 
δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών 

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

θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια του άρθρου 2 , παράγραφος 7 της 
παρούσας οδηγίας και συνεπώς δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς της 
οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 539
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 540
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) στόχος της σύμπραξης είναι η 
εκτέλεση καθήκοντος παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το οποίο ανατίθεται σε όλες 
τις συμμετέχουσες δημόσιες αρχές ή η 
εκτέλεση βοηθητικού καθήκοντος που 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του 
καθήκοντος δημόσιας υπηρεσίας το 
οποίο ανατίθεται σε όλες τις δημόσιες 
αρχές·
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Or. en

Τροπολογία 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) σκοπός της σύμπραξης είναι η 
εκτέλεση του καθήκοντος παροχής 
κοινωφελούς υπηρεσίας το οποίο έχει 
ανατεθεί σε τοπικό δημόσιο φορέα ή η 
άσκηση δραστηριότητας επικουρικών 
προμηθειών υπό την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 17, η οποία είναι 
απαραίτητη για την παροχή της 
κοινωφελούς υπηρεσίας.  
Θεωρείται ότι υπάρχει δέσμη 
καθηκόντων και όταν ένας δήμος φέρει 
μόνο την υποχρέωση της πληρωμής, 
εφόσον ο δήμος, χάρη στη συνεργασία, 
μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις του 
οικονομικότερα ή αποτελεσματικότερα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν συμβάλλει στην αποσαφήνιση του ζητήματος και μόνο τι νοείται 
ως "ουσιαστική συνεργασία".  Πρέπει να αποσαφηνιστεί ωστόσο ότι τούτο αφορά καθήκον 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας το οποίο ανατίθεται σε δημόσιες αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθούν και οι αναγκαίες δραστηριότητες 
επικουρικών προμηθειών (ΤΠ, υποδομές κλπ.) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης για την πλήρωση των καθηκόντων τους.  

Τροπολογία 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 543
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 544
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών, με στόχο την από 
κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους 

(α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών, με στόχο να 
διεξάγουν αυτές τα καθήκοντά τους
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παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

παροχής δημόσιας υπηρεσίας από κοινού ή 
η μία για την άλλη· 

Or. de

Τροπολογία 545
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών που ενεργούν ως 
αρμόδια αρχή για να διασφαλίσουν από 
κοινού τη διοργάνωση της ίδιας 
αποστολής δημόσιας υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του ορισμού οριζόντιας συνεργασίας.

Τροπολογία 546
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 547
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 548
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος· στο ίδιο 
πλαίσιο εμπίπτουν και οι εσωτερικές 
βοηθητικές υπηρεσίες που είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος· 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός στις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος από την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-480/06 πρέπει να καλύπτει και εσωτερικές βοηθητικές υπηρεσίες, 
τις οποίες χρησιμοποιεί μια αναθέτουσα αρχή για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της 
και των διοικητικών δομών της καθώς και για την οργάνωση της εκτέλεσης των νομικών 
καθηκόντων και οι οποίες δεν παρέχονται έναντι τρίτων.

Τροπολογία 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) το καθήκον εκτελείται αποκλειστικά 
από τις εμπλεκόμενες δημόσιες τοπικές 
αρχές, δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή 
ενεργού ιδιωτικού κεφαλαίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι το δημόσιο συμφέρον βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας. Πιο 
συγκεκριμένη είναι ωστόσο η αναφορά στην απαγόρευση ενεργού ιδιωτικού κεφαλαίου.

Τροπολογία 551
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η συμφωνία διέπεται από λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, το ίδιο ισχύει δε 
για τις υπηρεσίες καθώς και τις 
αναγκαίες γι’ αυτό βοηθητικές υπηρεσίες·

Or. de
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Τροπολογία 552
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν 
προσανατολίζεται στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μόνο αν δεν 
προσανατολίζονται στην αγορά,  αλλιώς περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία 553
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 554
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές τέτοιες οντότητες που δημιουργούνται από δημόσιους φορείς έχουν ελεγχόμενους 
εμπορικούς οργανισμούς που αναλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες προς τοπικές αρχές και 
συνδεόμενες οντότητες καθώς και άλλους οργανισμούς όπου πρέπει να αντιμετωπιστεί 
δυσλειτουργία της αγοράς.

Τροπολογία 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό το κριτήριο προχωρεί πέρα από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου "Stadtreinigung Hamburg" (C-480/06). Η υιοθέτηση κριτηρίου 
σημαντικότητας 10% ισοδυναμεί με ανεπίτρεπτη αναλογία προς την εσωτερική  νομολογία, η 
οποία δεν προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Πρόκειται για άτοπη χρήση ορολογίας 
δανεισμένης από το δίκαιο περί ενισχύσεων.

Τροπολογία 557
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 558
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) οι συμμετέχουσες δημόσιες αρχές δεν 
εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω από 
το 20% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους, με την επιφύλαξη 
της συμβάσεως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διασαφήνιση είναι αναγκαία για να αποφευχθούν νομικές διαμάχες.
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Τροπολογία 559
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω 
από το 15% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές 
με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

Or. de

Τροπολογία 560
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμονίζεται με τις τροπολογίες στις παραγράφους 1 και 3.

Τροπολογία 561
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά τίποτε 
από τον κύκλο εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές 
με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτάσεις σημαίνουν ότι η ανάθεση στον φορέα του δημόσιου τομέα μπορεί να γίνει άμεσα 
από άλλη δημόσια αρχή και μετά ο εν λόγω φορέας να πάει στην αγορά με μερίδιο 10%. Αυτό 
το 10% θα μπορούσε βέβαια να είναι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα στρέβλωναν σοβαρά τον 
ανταγωνισμό σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς. Δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού αν 
ένας φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να πουλά υπηρεσίες και προϊόντα στην ίδια αγορά με 
ανταγωνιστικούς ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 562
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό το κριτήριο προχωρεί πέρα από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου "Stadtreinigung Hamburg" (C-480/06). Άλλωστε η διαδημοτική 
συνεργασία δεν περιορίζεται στη διασφάλιση επιστροφής καθαρών δαπανών. Η ελάχιστα 
ρεαλιστική απαγόρευση χρηματοοικονομικών μεταβιβάσεων πηγαίνει πέρα από τη σχετική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 564
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 565
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 566
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό το κριτήριο προχωρεί πέρα από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου "Stadtreinigung Hamburg" (C-480/06). Γίνεται μια ανεπίτρεπτη 
αναλογία με την εσωτερική νομολογία, η οποία δεν αφορά τη διαδημοτική συνεργασία. 

Τροπολογία 569
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) το καθήκον εκτελείται αποκλειστικά 
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες αρχές 
χωρίς τη συμμετοχή ιδιώτη με εξαίρεση 
τις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν 
στη συνεργασία ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου υπό την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 6, της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
καμία από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες 
αρχές, εφόσον δεν προβλέπεται νομικά 
στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω των ιστορικών τους εξελίξεων και των δομών που αναπτύχθηκαν 
προβλέπεται νομικά η συμμετοχή ιδιωτών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι δυνατές· κατά τ’ άλλα κάθε ιδιωτική συμμετοχή πρέπει ωστόσο, βάσει 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να αποκλείεται.

Τροπολογία 571
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) η ιδιωτική συμμετοχή σε οποιαδήποτε
από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες αρχές 
δεν ξεπερνά το 50% των μετοχών με 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν μόνο να επηρεάζουν τις διαχειριστικές αποφάσεις αν κατέχουν 
πάνω από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Αυτή 
η τροπολογία έχει σκοπό να διευκολύνει τις καθαρά κεφαλαιακές επενδύσεις, χωρίς να 
επηρεάσει την εξαίρεση των εσωτερικών αναθέσεων και της οριζόντιας συνεργασίας. 
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Τροπολογία 572
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συναφθείσα συμφωνία μεταξύ 
διαφόρων αναθετουσών αρχών ή ομάδων 
αναθετουσών αρχών, η οποία προβλέπει, 
στο πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης 
των κρατών μελών, μεταφορά 
δεξιοτήτων μεταξύ των μερών με σκοπό 
την εκτέλεση μιας αποστολής για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
καμία από τις αναθέτουσες αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρητός αποκλεισμός της οριζόντιας συνεργασίας (άρθρο 11.4) δημιουργεί αμφιβολίες ως προς 
το καθεστώς της μεταφοράς δεξιοτήτων μεταξύ δημόσιων αρχών ("συγκρότημα δήμων" στο 
γαλλικό δίκαιο) έννοια η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο ρητού αποκλκεισμού. Προτείνεται, 
κατά συνέπεια, μία νέα παράγραφος προκειμένου να εξαιρείται η μεταφορά δεξιοτήτων μεταξύ 
δημοσίων αρχών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.

Τροπολογία 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεπεία της τροπολογίας των ιδίων στο άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ) και παράγραφος 
3, στοιχείο γ).

Τροπολογία 574
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 575
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η απουσία οποιασδήποτε μορφής 
ιδιωτικής συμμετοχής και όλες οι άλλες 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 επαληθεύονται τη 
στιγμή ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης 
της συμφωνίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να επαληθεύονται στο στάδιο της ανάθεσης, όχι μόνο η απουσία 
ιδιωτικής συμμετοχής.

Τροπολογία 576
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, εκτός εάν η 
ιδιωτική συμμετοχή επιβάλλεται νομικά 
ή/και η ιδιωτική συμμετοχή δεν ήταν 
προβλέψιμη κατά την αρχική ανάθεση.

Or. en

Τροπολογία 577
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 578
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που οποιαδήποτε από τις 
σωρευτικές προϋποθέσεις που 
παρατίθενται εκεί παύει να πληρούται, 
γεγονός που συνεπάγεται ότι οι υπό 
εξέλιξη συμβάσεις πρέπει να ανοίξουν 
στον ανταγωνισμό μέσω των συνήθων 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 579
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, εκτός εάν η 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
που την καθιστά επιχείρηση εταίρο 
αποκτάται μέσω οιασδήποτε από τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία ή στις οδηγίες (που 
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αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ).

Or. es

Τροπολογία 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η σύμβαση αφορά καύση 
απορριμμάτων, τα ποσοστά που 
αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 
1, στοιχείο β), παράγραφος 3, στοιχείο β) 
και παράγραφος 4, στοιχείο γ), είναι 50%. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η ανησυχία ότι η νέα διατύπωση θα μπορούσε να έχει βλαπτικές επιπτώσεις στην 
καύση απορριμμάτων, η οποία κατά τ’ άλλα θεωρείται περιβαλλοντικά επιθυμητός τρόπος 
διαχείρισης των αποβλήτων. Καθώς σε ορισμένα κράτη μέλη οι τοπικές αρχές υποχρεούνται 
από τον νόμο να διαχειρίζονται τα δημοτικά απόβλητα, έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά σε 
εγκαταστάσεις καύσης·  αυτές οι επενδύσεις δεν θα ήσαν εμπορικά βιώσιμες και με το κατώφλι 
στο 90% θα έπρεπε να δοθούν προσφορές για την καύση αποβλήτων, αν και δεν υπάρχουν 
γνήσιες εμπορικές εναλλακτικές με δεδομένο το χαμηλό ιδιωτικό δυναμικό. 

Τροπολογία 581
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Εντούτοις, η μεταφορά καθηκόντων 
μεταξύ οργανισμών του δημόσιου τομέα 
εμπίπτει στην εσωτερική διοικητική 
οργάνωση των κρατών μελών και δεν 
υπόκειται στους κανόνες περί δημόσιων 
συμβάσεων.
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Or. en

Τροπολογία 582
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Συμβάσεις υπηρεσιών που 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 μία ένωση 
αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος που παρέχεται δυνάμει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται 
με τις συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας 2004/18/EΚ. Το άρθρο αυτό είναι 
σημαντικό για επιχειρήσεις γενικού συμφέροντος, όπως επί παραδείγματι τα στοιχήματα 
(λοταρίες με κρατική άδεια) και η διάθεση αποβλήτων. Το άρθρο παρέχει τη δυνατότητα στις 
αρχές να κλείνουν ορισμένες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες εσωτερικές εταιρείες. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφάρμοσε τη διάταξη αυτή στην υπόθεση C-360/96.

Τροπολογία 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβάσεων έργων που επιδοτούνται 
άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις 

(α) συμβάσεων έργων που επιδοτούνται 
άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις 
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αναθέτουσες αρχές και των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 5 000 000 ευρώ, όταν οι 
συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

αναθέτουσες αρχές και των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ, όταν οι 
συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

Or. en

Τροπολογία 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμβάσεων υπηρεσιών που 
επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 
50% από τις αναθέτουσες αρχές και των 
οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 
ισούται με ή υπερβαίνει τα 200 000 ευρώ 
και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση 
έργων κατά την έννοια του στοιχείου α).

(β) συμβάσεων υπηρεσιών που 
επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 
50% από τις αναθέτουσες αρχές και των 
οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 
ισούται με ή υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ 
και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση 
έργων κατά την έννοια του στοιχείου α).

Or. en

Τροπολογία 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 346 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται στη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών 
που διοργανώνονται στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων 
των κατωτέρω συμβάσεων:

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, 
παράγραφος 3, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται στη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών 
που διοργανώνονται στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων 
των κατωτέρω συμβάσεων:

Or. en



PE492.858v01-00 62/168 AM\908711EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και των διατάξεων που εφαρμόζονται στις προμήθειες που αφορούν την άμυνα.

Τροπολογία 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις και στους 
διαγωνισμούς μελετών πλην εκείνων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στον 
βαθμό που η προστασία των ουσιωδών 
συμφερόντων ασφαλείας ενός κράτους 
μέλους δεν μπορεί να κατοχυρωθεί σε μια 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις και στους 
διαγωνισμούς μελετών που δεν 
εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, όπου:

(α) η προστασία των ουσιωδών 
συμφερόντων ασφαλείας ενός κράτους 
μέλους δεν μπορεί να κατοχυρωθεί σε μια 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·
(β) η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 
υποχρέωνε το κράτος μέλος να παράσχει 
πληροφορίες τη δημοσιοποίηση των 
οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη 
συμφέροντα ασφαλείας του·  ή
(γ) η σύμβαση και η εκτέλεση της 
σύμβασης ή του διαγωνισμού πρέπει να 
συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα 
ασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους, ρυθμίσεις ή διοικητικές διατάξεις 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και των διατάξεων που εφαρμόζονται στις προμήθειες που αφορούν την άμυνα.
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Τροπολογία 587
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές σύναψης δημόσιων συμβάσεων Σκοπός και αρχές σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων

Or. en

Τροπολογία 588
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές προμηθειών διασφαλίζουν ότι, 
σε σχέση με τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, διασφαλίζονται 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στο 
προσωπικό που εργάζεται στην εκτέλεση 
των συμβάσεων υπηρεσιών ή έργων οι 
οποίες είναι το αντικείμενο της 
διαδικασίας καθώς και ότι η διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης δεν έχει 
συνέπεια οποιαδήποτε κακομεταχείρισή 
του. 

Or. fi

Τροπολογία 589
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση 
των δημόσιων πόρων, να προωθήσει τις 
δημόσιες συμβάσεις υψηλής ποιότητας, 
να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τη 
λειτουργία των αγορών δημόσιων 
συμβάσεων και να διασφαλίσει ίσες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και άλλους 
παρόχους στην παροχή συμβάσεων 
προμηθειών, υπηρεσιών και δημόσιων 
έργων στο πλαίσιο ανταγωνιστικών 
προσφορών για σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 590
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης 
δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή της 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 591
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης δεν Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης δεν 
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γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή της από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή 
τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή της από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή 
τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.
Οι διαδικασίες πρέπει να συνοδεύονται 
πάντοτε από τις κατάλληλες ρήτρες για 
την εξασφάλιση των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, της 
δημοσιοποίησης και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
δημόσιων πόρων.

Or. es

Τροπολογία 592
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται 
με την κοινωνική και εργατική νομοθεσία 
και τις διατάξεις σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας που ισχύουν στη χώρα όπου 
παρέχεται το έργο, η υπηρεσία ή το 
προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της 
προσφοράς, όπως ορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία ή/και στις διεθνείς συμβάσεις 
εργατικού δικαίου σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας οι οποίες 
παρατίθενται στο παράρτημα XI.

Or. fi

Τροπολογία 593
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις 
διατάξεις για την καθυστέρηση 
πληρωμών όπως ορίζονται στην οδηγία 
2011/7/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 594
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί παράγοντες 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης που 
εφαρμόζονται όπου λαμβάνει χώρα η 
προσφορά έργων και υπηρεσιών και η 
προμήθεια αγαθών, όπως ορίζουν το 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και/ή οι 
συλλογικές συμβάσεις, καθώς και 
διεθνείς διατάξεις του εργατικού δικαίου 
που αναφέρονται στο Παράρτημα XI.

Or. en

Τροπολογία 595
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική των ηλεκτρονικών 
συμβάσεων και το χρονοδιάγραμμα για 
την καθιέρωση υποχρεωτικών 
ηλεκτρονικών συμβάσεων έως τα μέσα 
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του 2016 θα εφαρμοστεί όπως προτείνει η 
Επιτροπή. Μία εύκολη στην πρόσβαση 
πανευρωπαϊκή ενιαία πλατφόρμα με 
ενιαίο λειτουργικό σύστημα θα 
δημιουργηθεί με υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 596
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α και β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται 
για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, τη 
στήριξη κοινών στόχων της κοινωνίας 
και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. Είναι δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα να 
αποφασίζουν πώς επιθυμούν να 
αναθέτουν και να οργανώνουν τις 
υπηρεσίες τους.
Οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική 
προστασία και την προστασία της 
απασχόλησης καθώς και τις εργασιακές 
συνθήκες που ισχύουν στον χώρο 
εκτέλεσης της εργασίας, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας όπως προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία ή/και τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις διατάξεις του 
διεθνούς εργατικού δίκαιου που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XI και 
ειδικά στη Σύμβαση 94 της ΔΟΕ.

Or. en
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Τροπολογία 597
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές στοχεύουν στη 
«βέλτιστη αξία» στο πλαίσιο της 
πολιτικής δημόσιων συμβάσεων. Τούτο 
επιτυγχάνεται με την κατακύρωση της 
δημόσιας σύμβασης στην
πλεονεκτικότερη από οικονομικής 
πλευράς προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 598
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομέρειες των δημόσιων 
συμβάσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 599
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 
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τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των μελών του 
προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, το επίπεδο των
επαγγελματικών προσόντων των μελών 
του προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Or. en

Τροπολογία 600
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των μελών του 
προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, το επίπεδο των 
επαγγελματικών προσόντων των μελών 
του προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο φαίνεται να εννοεί ότι για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες στο μεγαλύτερο 
μέρος τους παρέχονται από επαγγελματικό προσωπικό (όπως οι μηχανολογικές υπηρεσίες), 
ίσως χρειάζεται να προσδιορίζονται οι ομάδες έργου από τους υποψηφίους στην αίτηση 
συμμετοχής. Είναι πρακτικώς αδύνατον για έναν προσφέροντα να δεσμεύσει το προσωπικό σε 
αυτό το στάδιο, με δεδομένο τη συνολική διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης.

Τροπολογία 601
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των μελών του 
προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, τα επαγγελματικά 
προσόντα των μελών του προσωπικού που 
επιφορτίζονται με την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης παροχής.

Or. es

Τροπολογία 602
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα 
εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που 
έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με 
αναπηρία και μειονεκτούντων 
εργαζομένων, ή να προβλέπουν την 
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα 
προγράμματα είναι εργαζόμενοι με 
αναπηρία ή/και μειονεκτούντες. Στους 
«μειονεκτούντες» περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων: οι άνεργοι, άτομα με 
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ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης, άτομα με 
κίνδυνο αποκλεισμού, μέλη ευάλωτων 
ομάδων και μέλη μειονοτήτων που 
μειονεκτούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «μειονεκτούντες» πρέπει να διευκρινιστεί, διότι είναι κατά πολύ ευρύτερος από τον όρο 
«άτομα με αναπηρία» που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες. Ο παρών ορισμός εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων σε: 

α) προστατευόμενα εργαστήρια με την 
υποστήριξη και τη πλειοψηφούσα 
συμμετοχή μη κερδοσκοπικών φορέων, ή 
να προβλέπουν την εκτέλεση των 
συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
περισσότεροι από τους θιγόμενους 
εργαζόμενους είναι άτομα με αναπηρίες, 
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τα οποία, λόγω της φύσεως ή της 
σοβαρότητος της αναπηρίας τους, 
αδυνατούν να ασκήσουν μία 
επαγγελματική δραστηριότητα υπό 
κανονικές συνθήκες ή δεν βρίσκουν 
εύκολα εργασία στην συνήθη αγορά 
εργασίας·
β) οι κοινωνικές επιχειρήσεις και τα 
προγράμματα που έχουν ως κύριο σκοπό 
την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 
μειονεκτούντων εργαζομένων, εφόσον 
περισσότεροι από το 30% των 
εργαζομένων σε αυτούς τους 
οικονομικούς φορείς ή στα προγράμματα 
είναι εργαζόμενοι με αναπηρίες ή 
μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Στη διακήρυξη διαγωνισμού γίνεται μνεία 
της παρούσας διάταξης.

Στη διακήρυξη διαγωνισμού γίνεται μνεία 
της παρούσας διάταξης.

Στα κράτη μέλη στα οποία δικαιολογείται 
από τις περιστάσεις να υπάρχει 
σημαντικός αριθμός ατόμων με 
αναπηρίες που μπορούν να εργασθούν 
αλλά παραμένουν άνεργοι, η 
περιγραφόμενη στην ανωτέρω 
παράγραφο α) παραχώρηση κατ’ 
αποκλειστικότητα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική τουλάχιστον σε έναν 
ορισμένο αριθμό ή σε ποσοστό 
συμβάσεων που πρέπει να αναφέρεται 
από τις αναθέτουσες αρχές ή από άλλα 
αρμόδια όργανα".

Or. es

Τροπολογία 604
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 

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

δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενη 
απασχόληση και οικονομικούς φορείς που 
έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με 
αναπηρία και μειονεκτούντων 
εργαζομένων, ή να προβλέπουν την 
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 30% των εργαζομένων
προστατευόμενης απασχόλησης, στους 
οικονομικούς φορείς ή στα προγράμματα 
είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή 
μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Or. en

Τροπολογία 605
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτόμενων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 53 της 
παρούσας οδηγίας, η αναθέτουσα αρχή δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών 
των προσφορών.

1. Παρά τις διατάξεις στην παρούσα 
οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο, και με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με 
τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 53 της 
παρούσας οδηγίας, η αναθέτουσα αρχή δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί παράγοντες και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών 
των προσφορών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται, αν η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα ή 
την υποχρέωση να κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες, π.χ. κατά την προβλεπόμενη νομική 
διαδικασία. 

Τροπολογία 606
Frank Engel, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και 
των εμπιστευτικών πτυχών των 
προσφορών.

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία 
των προσφορών που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς.

Or. fr

Τροπολογία 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
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παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση,
και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο και με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά 
με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 53 της 
παρούσας οδηγίας, η αναθέτουσα αρχή δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών 
των προσφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι η παρούσα διάταξη δεν ισχύει όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί ή πρέπει, 
βάσει παρεκκλινουσών διατάξεων, να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες, π.χ. στο πλαίσιο 
διαδικασίας προσφυγής, ενώπιον του οργάνου νομικής εποπτείας ή στο πλαίσιο τακτικής δίκης.

Τροπολογία 608
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
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τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

Για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης προς 
την υποχρέωση αυτή είναι υπεύθυνη η 
αναθέτουσα αρχή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τους υποψηφίους ή προσφέροντες στην αναθέτουσα αρχή κατά την 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Σε περίπτωση διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών, 
όπως τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων, είναι υπεύθυνη η αναθέτουσα αρχή.

Τροπολογία 609
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή συμπεριφέρεται με τη 
μέγιστη καλή πίστη και δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα υποχρέωση πρέπει να ασκείται «με τη μέγιστη καλή πίστη» (uberrima fides), καθώς 
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υπάρχει ήδη σε ορισμένες εθνικές νομοθεσίες.

Τροπολογία 610
Frank Engel, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις στους 
οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.

2. Για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης 
προς την υποχρέωση αυτή είναι υπεύθυνη 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας.

Or. fr

Τροπολογία 611
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις στους 
οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις στους 
οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης, αν η αποκάλυψη τέτοιων 
πληροφοριών βλάπτει τον υγιή 
ανταγωνισμό..

Or. en
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Τροπολογία 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τη 
δημοσιοποίηση συμβάσεων που 
συνάφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν αλλαγών που ακολούθησαν.

Or. en

Τροπολογία 613
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2, δεν 
εμποδίζει τη δημοσιοποίηση των 
συμβάσεων μόλις αυτές συναφθούν, 
περιλαμβανομένων των όποιων αλλαγών 
ακολουθήσουν.

Or. en

Τροπολογία 614
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τηλέφωνο, στις περιπτώσεις και 
περιστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται πραγματικά σε τέτοιες διαδικασίες·   προτιμώνται τα 
επικοινωνιακά μέσα που είναι ταχύτερα και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 615
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν 
υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας και σε άλλες 
περιπτώσεις, εκτός από αυτές που 
προβλέπονται στα άρθρα 32, 33, 34, το 
άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 49 
παράγραφος 2 ή το άρθρο 51 της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι και στο μέλλον δυνατή η ταχυδρομική αποστολή κοινοποίησης προσφοράς σε 
γραπτή μορφή, διότι είναι ουσιαστικά αδύνατον μικρές σχετικά επιχειρήσεις, οι οποίες 
συμμετέχουν μόνο μία έως τρεις φορές τον χρόνο σε πανευρωπαϊκή υποβολή προσφορών, να 
επωμίζονται το κόστος των αναγκαίων τεχνικών υποδομών και επιπλέον να τις 
αναπροσαρμόζουν τακτικά.  Μια τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να οδηγήσει στον 
παραγκωνισμό των ΜΜΕ από την αγορά προς όφελος των μεγάλων ομίλων.

Τροπολογία 616
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να 
είναι γενικώς προσιτό στο κοινό και να 
μην περιορίζει την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων στη διαδικασία 

Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να 
είναι γενικώς προσιτό στο κοινό, προσιτό 
σε άτομα με αναπηρία, και να μην 
περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών 
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σύναψης των δημόσιων συμβάσεων. φορέων στη διαδικασία σύναψης των 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 617
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να 
είναι γενικώς προσιτό στο κοινό και να 
μην περιορίζει την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
σύναψης των δημόσιων συμβάσεων.

Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να 
είναι γενικώς προσιτό στο κοινό, προσιτό 
σε άτομα με αναπηρία, και να μην 
περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών 
φορέων στη διαδικασία σύναψης των 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαλειτουργικότητα των τεχνικών 
μορφοτύπων, καθώς και των προτύπων 
διαδικασιών και αποστολής μηνυμάτων, 
ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 89, για να καθιερώσει την 
υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένων 
τεχνικών προτύπων, τουλάχιστον όσον 
αφορά τη χρήση ηλεκτρονικής υποβολής, 
ηλεκτρονικών καταλόγων και μέσων 
ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

Προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαλειτουργικότητα των τεχνικών 
μορφοτύπων καθώς και των προτύπων για 
την επεξεργασία και την αποστολή 
μηνυμάτων, ιδιαίτερα σε διασυνοριακό 
πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει τη χρήση 
συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων, 
τουλάχιστον όσον αφορά τη χρήση 
ηλεκτρονικής υποβολής, ηλεκτρονικών 
καταλόγων και μέσων ηλεκτρονικής 
πιστοποίησης.
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Or. en

Τροπολογία 619
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις 
διαδικασίες σύναψης των δημόσιων 
συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται 
γραπτώς ή τηλεφωνικά· στη δεύτερη 
περίπτωση, πρέπει να αποστέλλεται 
γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή τους·

(α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις 
διαδικασίες σύναψης των δημόσιων 
συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται 
γραπτώς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται πραγματικά σε τέτοιες διαδικασίες·   προτιμώνται τα 
επικοινωνιακά μέσα που είναι ταχύτερα και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 620
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 4 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό.

Τροπολογία 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 4 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους συναλλαγών και 
στην αύξηση της διαφάνειας. Ωστόσο η πρόβλεψη να μεταφερθεί επειγόντως στο εθνικό δίκαιο 
η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας κατά τις διαδικασίες σύναψης μέσα σε δύο μόλις 
χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας είναι υπερβολικά φιλόδοξη. Η θέσπιση της χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων θα επιφέρει στην αρχή σημαντικές δαπάνες, οι δε αναθέτουσες αρχές και 
οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν στα νέα ηλεκτρονικά συστήματα.

Τροπολογία 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2017 τουλάχιστον το 
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προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

70% των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας διεξάγεται με τα ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας και ιδίως την 
ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2020 το 100% των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
διεξάγεται με τα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας και ιδίως την ηλεκτρονική 
υποβολή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Σε σχέση με τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων έργων, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τη συστηματική 
χρήση ψηφιακών τρισδιάστατων 
απεικονίσεων σύμφωνα με τα γενικά 
χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής ανάθεσης, όπως 
προβλέπεται στο πρώτο και στο δεύτερο 
εδάφιο.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσέγγιση δύο φάσεων θεωρείται ρεαλιστικότερος στόχος και από τον προτεινόμενο 
στόχο της Επιτροπής και αφήνει στις αναθέτουσες αρχές αρκετό χρόνο για σχεδιασμό και 
εφαρμογή. 

Τροπολογία 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1,
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, ιδίως την ηλεκτρονική 
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συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω 
ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

υποβολή, για όλες τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

Or. en

Τροπολογία 624
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 4 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 625
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 3 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
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παρόντος άρθρου. παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 626
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες για 
την αποτελεσματική πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την άμεση επανόρθωση 
συγκρούσεων συμφερόντων που 
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και 
της προετοιμασίας της διαδικασίας, της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, 
της επιλογής υποψηφίων και 
προσφερόντων και της ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων.

1. Τα κράτη μέλη ενεργοποιούν 
μηχανισμούς για την αποτελεσματική 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση 
επανόρθωση υπαρκτών, ενδεχόμενων ή 
αντιληπτών συγκρούσεων συμφερόντων 
που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και 
της προετοιμασίας της διαδικασίας, της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, 
της επιλογής υποψηφίων και 
προσφερόντων,  της ανάθεσης της 
σύμβασης και της φάσης εφαρμογής
ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των 
προσφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 627
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες για 
την αποτελεσματική πρόληψη, τον 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες για 
την αποτελεσματική πρόληψη, τον 
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εντοπισμό και την άμεση επανόρθωση 
συγκρούσεων συμφερόντων που 
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και 
της προετοιμασίας της διαδικασίας, της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, 
της επιλογής υποψηφίων και 
προσφερόντων και της ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων.

εντοπισμό και την άμεση επανόρθωση 
συγκρούσεων συμφερόντων που 
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων αγοράς, του σχεδιασμού 
και της προετοιμασίας της διαδικασίας, της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, 
της επιλογής υποψηφίων και 
προσφερόντων και της ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων 
καλύπτει τουλάχιστον κάθε κατάσταση 
στην οποία οι κατηγορίες προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, 
άμεσα ή έμμεσα, ιδιωτικό συμφέρον στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της 
δημόσιας σύμβασης, το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων 
καλύπτει τουλάχιστον κάθε κατάσταση 
στην οποία οι κατηγορίες προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, 
άμεσα ή έμμεσα, κοινό συμφέρον στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της 
δημόσιας σύμβασης, το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 629
Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων
καλύπτει τουλάχιστον κάθε κατάσταση 
στην οποία οι κατηγορίες προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, 
άμεσα ή έμμεσα, ιδιωτικό συμφέρον στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της 
δημόσιας σύμβασης, το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων
αφορά τις καταστάσεις στις οποίες οι 
κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 έχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
ιδιωτικό συμφέρον στο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 
ότι πλήττει την αμερόληπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων 
καλύπτει τουλάχιστον κάθε κατάσταση 
στην οποία οι κατηγορίες προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, 
άμεσα ή έμμεσα, ιδιωτικό συμφέρον στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της 
δημόσιας σύμβασης, το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων 
καλύπτει κάθε κατάσταση στην οποία οι 
κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 έχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
ιδιωτικό συμφέρον στο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 
ότι πλήττει την αμερόληπτη και 
αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «ιδιωτικά συμφέροντα» νοούνται 
οικογενειακά, αισθηματικά, οικονομικά, 
πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με 
τους υποψηφίους ή προσφέροντες, 
συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινά συμφέροντα» νοούνται 
οικονομικά συμφέροντα ή οικογενειακοί 
δεσμοί με τους υποψηφίους ή 
προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 632
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
ως «ιδιωτικά συμφέροντα» νοούνται 
οικογενειακά, αισθηματικά, οικονομικά, 
πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με 
τους υποψηφίους ή προσφέροντες,
συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων.

Ως «ιδιωτικό συμφέρον» νοείται κατά την 
έννοια του κοινού περιουσιακού ή 
οικονομικού συμφέροντος με τους 
υποψηφίους ή προσφέροντες, καθώς και 
το συμφέρον που περιλαμβάνει τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις 
άμεσες χρηματοδοτικές πληρωμές, μέσω 
απασχόλησης, σύμβασης εργασίας, 
επενδύσεων και η συμμετοχή σε 
δραστηριότητες υποστηριζόμενες από 
συμβάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 633
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον/την πρόεδρο της αναθέτουσας 
αρχής και μέλη των οργάνων λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, οι 
οποίοι, χωρίς να επεμβαίνουν απαραίτητα 
στη διεξαγωγή της διαδικασίας, 
ενδέχεται εντούτοις να επηρεάσουν το 
αποτέλεσμά της.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 634
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον/την πρόεδρο της αναθέτουσας 
αρχής και μέλη των οργάνων λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, οι 
οποίοι, χωρίς να επεμβαίνουν απαραίτητα 
στη διεξαγωγή της διαδικασίας, ενδέχεται 
εντούτοις να επηρεάσουν το αποτέλεσμά 
της.

(β) τον/την πρόεδρο της αναθέτουσας 
αρχής, ο οποίος/ η οποία, χωρίς να 
επεμβαίνει απαραίτητα στη διεξαγωγή της 
διαδικασίας, ενδέχεται εντούτοις να 
επηρεάσει το αποτέλεσμά της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως «μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων» νοούνται τοπικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί και 
εθνικοί αντιπρόσωποι, πράγμα που αποτελεί πολύ εκτεταμένο ορισμό ο οποίος δημιουργεί 
πολλή γραφειοκρατία. Στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχουν άλλα μέσα καταλληλότερα για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τροπολογία 635
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες 
απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων δήλωση 
σχετικά με την ύπαρξη τυχόν 
προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β), οι οποίες ενδέχεται να θέσουν 
τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων· η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 85 αν έχει 
υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

(β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες, π.χ. 
οι διευθυντές εταιρειών ή οποιαδήποτε 
άλλα πρόσωπα έχουν εξουσία λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον 
υποψήφιο ή προσφέροντα, απαιτείται να 
υποβάλλουν στην έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων δήλωση σχετικά με 
την ύπαρξη τυχόν προνομιούχων σχέσεων 
με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), οι οποίες 
ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα 
σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 
η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη χωριστή 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 85 αν 
έχει υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
αμέσως το όργανο εποπτείας που έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν 
η σύγκρουση συμφερόντων είναι 
αδύνατον να επανορθωθεί με άλλον 
τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 637
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
αμέσως το όργανο εποπτείας που έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον 
να επανορθωθεί με άλλον τρόπο, ο 
σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τυχόν 
αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία ανάθεσης, 
τεκμηριώνει επαρκώς αυτά τα μέτρα και 
για να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση 
των υποψηφίων και των προσφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά γραφειοκρατικό. Η τελευταία πρόταση δεν είναι αναγκαία, καθώς η πρώτη είναι 
αρκετά σαφής. Η διαφάνεια είναι η βασική προτεραιότητα.

Τροπολογία 638
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
αμέσως το όργανο εποπτείας που έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης και για να 

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τυχόν 
αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία ανάθεσης 
και για να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση 
των υποψηφίων και των προσφερόντων. 
Εάν η σύγκρουση συμφερόντων είναι 
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διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον 
να επανορθωθεί με άλλον τρόπο, ο
σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία.

αδύνατον να επανορθωθεί με άλλον τρόπο, 
ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία.

Or. en

(Βλέπε διαγραφή του άρθρου 84)

Τροπολογία 639
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο που αναφέρει μη 
κοινοποιηθείσα σύγκρουση συμφερόντων 
άλλων μελών του προσωπικού, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2(α) καλή 
τη πίστει έχει δικαίωμα στην προστασία 
από την αντεκδίκηση. Ως «αντεκδίκηση» 
νοείται κάθε άμεση ή έμμεση επιβλαβής 
πράξη που προτείνεται, διατυπώνεται ως 
απειλή ή διαπράσσεται εις βάρος 
προσώπου, επειδή προέβη στην 
παραπάνω ενέργεια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα λειτουργικό σύστημα καταγγελιών για να 
διασφαλίσουν ότι αυτές οι διατάξεις έχουν αποτέλεσμα.

Τροπολογία 640
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
τεκμηριώνονται στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 85.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά γραφειοκρατικό· ένας από τους σκοπούς αυτής της αναθεώρησης ήταν η 
απλοποίηση, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση κόστους.

Τροπολογία 641
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
έχουν ενεργοποιηθεί κατάλληλοι 
μηχανισμοί για να αποτρέπουν, να 
εντοπίζουν και να επανορθώνουν 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 
Τέτοιοι μηχανισμοί μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογικών 
λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 642
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη που εξασφαλίζουν 
στους δημοσίους υπαλλήλους προστασία 
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καταγγέλλοντος προκειμένου να
καταπολεμάται η διαφθορά και άλλες 
παραβιάσεις του αστικού δικαίου ή/και 
εγκλήματα (στον δημόσιο τομέα) 
μπορούν να ζητούν την παροχή 
ισοδύναμης προστασίας σε εργαζόμενο ο 
οποίος απασχολείται από οικονομικό 
φορέα, εάν ο οικονομικός φορέας παρέχει 
δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 643
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
αποτελεσματική και έγκαιρη προσφυγή 
καθώς και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και 
αναλογικών κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβίασης των κανόνων σχετικά με τη 
σύγκρουση συμφερόντων. Η προσφυγή 
και οι κυρώσεις περιλαμβάνουν ακύρωση 
των δημόσιων συμβάσεων που 
συνάπτονται κατά παράβαση των 
κανόνων περί συγκρούσεως συμφερόντων 
και απόδοση ευθύνης για ζημίες.

Or. en

Τροπολογία 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Προστασία καταγγέλλοντος

Οι οργανισμοί και αρχές με αρμοδιότητα 
τις δημόσιες συμβάσεις θεσπίζουν 
εσωτερικές διαδικασίες καταγγελίας για 
το προσωπικό τους, με σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι:
(α) οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού 
(συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά 
απασχολουμένων, των συμβασιούχων, 
των εκπαιδευομένων και των συμβούλων) 
προβαίνει σε καλή τη πίστει 
δημοσιοποίηση σχετικά με κάθε τύπο 
ουσιαστικού αδικήματος προστατεύεται 
από οποιαδήποτε και από όλες τις μορφές 
αντεκδίκησης, παρενόχλησης ή 
επιβλαβούς πράξης·  
(β) διατηρείται το απόρρητο της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος εκτός αν 
ο ίδιος το αποποιηθεί·
(γ) διατίθενται επαρκείς μηχανισμοί για 
αποκαλύψεις, όπως γραμμές βοήθειας ή 
διαδικτυακά μέσα·
(δ) ο καταγγέλλων που έχει υποστεί 
αντεκδίκηση έχει το δικαίωμα σε δίκαιη 
ακρόαση ενώπιον αμερόληπτου σώματος 
και αποζημιώνεται πλήρως· όσοι 
διαπράσσουν πράξεις αντεκδίκησης 
υφίστανται τις δέουσες κυρώσεις·
(ε) οι αποκαλύψεις διερευνώνται δεόντως 
και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα (αν 
χρειαστεί) καθώς και ότι οι 
καταγγέλλοντες έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες·
(στ) τα διευθυντικά στελέχη 
υποχρεώνονται να αποδεικνύουν ότι 
οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται εις βάρος 
καταγγέλλοντος αιτιολογείται με βάση 
σκεπτικό άλλο από την καταγγελία·
(ζ) προστατεύονται οι ανακριβείς 
δημοσιοποιήσεις, αν έγιναν καλή τη 
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πίστει·  οι δημοσιοποιήσεις που 
αποδεικνύεται ότι έγιναν κακή τη πίστει 
δεν προστατεύονται•
(η) η διοίκηση και το προσωπικό 
εκπαιδεύονται επαρκώς στα δικαιώματα, 
την πολιτική και τις διαδικασίες της 
διατύπωσης καταγγελίας·
(θ) η πολιτική της διατύπωσης 
καταγγελίας παρακολουθείται και 
αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από 
ανεξάρτητους φορείς· 
(ι) οι εξωτερικές καταγγελίες για 
εκλεγμένους αξιωματούχους, ΜΚΟ, τα 
ΜΜΕ και άλλα ανάλογα μέρη 
προστατεύεται, αν δεν λειτουργούν ή δεν 
υπάρχουν εσωτερικοί δίαυλοι·

Or. en

Τροπολογία 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται
Παράνομη συμπεριφορά
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, στην έναρξη 
της διαδικασίας, να προσκομίσουν 
υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι δεν 
έχουν στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να 
προβούν στις κατωτέρω πράξεις:
(α) να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
για τους ίδιους στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης·
(β) να συνάψουν συμφωνίες με άλλους 
υποψηφίους και προσφέροντες, με σκοπό 



AM\908711EL.doc 97/168 PE492.858v01-00

EL

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·
(γ) να παράσχουν εκ προθέσεως 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, το άρθρο 22 συγχωνεύεται με το
άρθρο 59 - Ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων.  Ο σκοπός του διαβατηρίου είναι να 
το χρησιμοποιούν όλες οι επιχειρήσεις ως μοναδικό τυποποιημένο έγγραφο. Ως εκ τούτου είναι 
σκόπιμο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος με τη συγχώνευση των δύο άρθρων.

Τροπολογία 646
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται
Παράνομη συμπεριφορά
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, στην έναρξη 
της διαδικασίας, να προσκομίσουν 
υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι δεν 
έχουν στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να 
προβούν στις κατωτέρω πράξεις:
(α) να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
για τους ίδιους στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης·
(β) να συνάψουν συμφωνίες με άλλους 
υποψηφίους και προσφέροντες, με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·
(γ) να παράσχουν εκ προθέσεως 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 647
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
για τους ίδιους στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης·

(α) να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής με παράνομα μέσα, ή 
να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα 
πλεονεκτήματα για τους ίδιους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των διατάξεων σχετικά με την παράνομη συμπεριφορά.

Τροπολογία 648
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1 – κεφάλαιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο ΙIα
Αντιμετώπιση των μη καλυπτόμενων 
προμηθειών ή υπηρεσιών
Άρθρο 22α
Αποκλεισμός προσφορών που 
περιλαμβάνουν μη καλυπτόμενες 
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προμήθειες ή υπηρεσίες
1. Μετά από αίτημα αναθετουσών αρχών 
η Επιτροπή αξιολογεί εάν θα εγκρίνει, για 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ χωρίς 
τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), 
τον αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προσφορών αγαθών και 
υπηρεσιών προερχόμενων από το 
εξωτερικό της Ένωσης, εάν η αξία των 
μη καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
απαρτίζουν την προσφορά, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις.
2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν 
να ζητήσουν την εξαίρεση από 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
με βάση την παράγραφο 1, δηλώνουν 
τούτο στη διακήρυξη του διαγωνισμού, η 
οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 47.
Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους 
προσφέροντες να παρέχουν πληροφορίες 
για την καταγωγή των προμηθειών ή/και 
των υπηρεσιών που περιέχονται στην 
προσφορά, καθώς και την αξία τους.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία 
τυποποιημένων εντύπων για δηλώσεις 
σχετικά με την καταγωγή των αγαθών 
και των υπηρεσιών.
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91, 
παράγραφος 2.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν 
προσφορές που πληρούν τους όρους της 
παραγράφου 1, για τις οποίες σκοπεύουν 
να ζητήσουν την εξαίρεση για τον λόγο 
αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το 
γεγονός αυτό στην Επιτροπή. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίσει την 
ανάλυση των προσφορών.
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Η κοινοποίηση αποστέλλεται
ηλεκτρονικά υπό μορφή τυποποιημένου 
εντύπου. Η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία 
των τυποποιημένων εντύπων. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91, 
παράγραφος 2. Το εν λόγω τυποποιημένο 
έντυπο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
(α) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής·
(β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·
(γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα του οποίου η 
προσφορά θα αποκλειστεί·
(δ) πληροφορίες σχετικά με την 
καταγωγή του οικονομικού φορέα, τις 
σχετικές προμήθειες ή/και υπηρεσίες και 
την αξία τους.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
αναθέτουσα αρχή.
Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να
παρέχονται εντός οκτώ εργάσιμων 
ημερών, αρχής γενομένης την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή 
λαμβάνει την αίτηση για 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν η 
Επιτροπή δεν λάβει καμία πληροφορία 
εντός της προθεσμίας αυτής η περίοδος 
που καθορίζεται στην παράγραφο 3 
αναστέλλεται, έως ότου η Επιτροπή λάβει 
τις ζητούμενες πληροφορίες.
3. Για τις συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με την 
έγκριση του σκοπούμενου αποκλεισμού 
εντός δύο μηνών, αρχής γενομένης την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 



AM\908711EL.doc 101/168 PE492.858v01-00

EL

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 91 παράγραφος 2α. Ωστόσο, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται 
μία φορά για δύο μήνες, κατ' ανώτατο 
όριο, σε περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην 
κοινοποίηση ή στα έγγραφα που την 
συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή 
όταν τα περιστατικά που αναφέρονται 
έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Αν, 
κατά τη λήξη αυτής της δίμηνης 
περιόδου ή της παραταθείσας περιόδου η 
Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση με 
την οποία εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, ο αποκλεισμός θεωρείται ότι 
δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.
4. Κατά την έγκριση των εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή εγκρίνει τον αποκλεισμό στον 
οποίον προτίθεται να προβεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν η διεθνής συμφωνία για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
κατάγονται τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνει ρητές επιφυλάξεις για την 
πρόσβαση στην αγορά διατυπωθείσες 
από την Ένωση, όσον αφορά τις 
προμήθειες ή/και τις υπηρεσίες των 
οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός·
(β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
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επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.
Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό όταν αυτός συνιστά 
παράβαση των δεσμεύσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά που έχει αναλάβει 
η Ένωση στο πλαίσιο των διεθνών 
συμφωνιών της.
5. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:
(α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις διασφαλίζει τη διαφάνεια
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
αποκλείει κάθε διάκριση σε βάρος των 
αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης·
(β) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
ή/και οι επιμέρους αρχές που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.
6. Προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, καλεί σε 
ακρόαση τον σχετικό προσφέροντα ή 
προσφέροντες.
7. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν 
αποκλείσει προσφορές, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, δηλώνουν τούτο στη 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, 
την οποία δημοσιοποιούν βάσει του 
άρθρου 48 της παρούσας οδηγίας. 
Άρθρο 22β
Κανόνες καταγωγής
1. Η καταγωγή ενός προϊόντος 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 
έως 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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2913/1992 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα.
2. Η καταγωγή μιας υπηρεσίας 
καθορίζεται με βάση την καταγωγή του 
φυσικού ή νομικού προσώπου που την 
παρέχει.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες 
καταγωγής των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου εκτός των κρατών 
μελών αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως 
τα καταγόμενα από κράτη μέλη.
Άρθρο 22γ
Εφαρμογή των όρων αμοιβαιότητας
Οι συμβάσεις που συνάπτονται με έναν 
οικονομικό φορέα κατά παράβαση των 
εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
22α για σκοπούμενο αποκλεισμό που 
κοινοποιούνται από τις αναθέτουσες 
αρχές κηρύσσονται άκυρες κατά την 
έννοια της οδηγίας 2007/66/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 649
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1 – κεφάλαιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ α 
Κανόνες αμοιβαιότητας
Άρθρο 22 α
Αποκλεισμός από τις αναθέτουσες αρχές 
των προσφορών που περιλαμβάνουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που δεν 
καλύπτονται.



PE492.858v01-00 104/168 AM\908711EL.doc

EL

1. Οι αναθέτουσες αρχές εκτιμούν εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων των προσφορών που 
περιλαμβάνουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτες 
χώρες μη συνδεδεμένες με διεθνή 
συμφωνία, εάν η αξία των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν 
καλύπτονται ανέρχεται άνω του 50% της 
συνολικής αξίας των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
συνιστούν την προσφορά, βάσει του 
παρόντος άρθρου.
Προσφορά προερχόμενη από τρίτη χώρα 
μη συνδεδεμένη με διεθνή συμφωνία, 
απορρίπτεται αυτοδικαίως εάν η τιμή 
είναι χαμηλότερη κατά 30% της τιμής ή 
του μέσου κόστους των άλλων 
προσφορών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
ζητούν από τους προσφέροντες να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικές με την 
προέλευση των έργων, των προμηθειών ή 
των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 
στην προσφορά, καθώς και σχετικά με 
την αξία τους. Δέχονται τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ως προκαταρκτικά αποδεικτικά 
στοιχεία για την παρεμπόδιση του 
αποκλεισμού μιας  προσφοράς βάσει της 
παραγράφου 1. Μια αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητήσει από κάποιον 
προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει 
όλα ή κάποια από τα απαιτούμενα 
έγγραφα, εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για τη διασφάλιση της ορθής 
διεξαγωγής της διαδικασίας. Σε 
περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές 
παραλαμβάνουν προσφορές που 
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, προσφορές τις οποίες 
σκοπεύουν να αποκλείσουν, προβαίνουν 
σε σχετική κοινοποίηση προς την 
Επιτροπή. Μπορούν να συνεχίζουν την 
ανάλυση των προσφορών κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης.
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Η κοινοποίηση διαβιβάζεται 
ηλεκτρονικώς μέσω τυποποιημένου 
εντύπου. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση 
τυποποιημένων εντύπων για τις δηλώσεις 
σχετικά με την προέλευση των έργων, 
των προμηθειών ή των υπηρεσιών. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91, 
παράγραφος 2. Το τυποποιημένο έντυπο 
περιέχει τις εξής πληροφορίες:
(α) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της 
αναθέτουσας αρχής
(β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης
(γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα του οποίου η 
προσφορά θα αποκλειστεί·
(δ) πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση του οικονομικού φορέα, τα 
έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και την 
αξία τους.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
εγκρίνει την απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής να αποκλείσει μία προσφορά, βάσει 
της παραγράφου 1, η Επιτροπή πρέπει να 
κοινοποιήσει την αιτιολογημένη
απόρριψή της εντός προθεσμίας 15 
ημερών από την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
μετά την ημερομηνία κατά την οποία η 
Επιτροπή παρέλαβε την κοινοποίηση. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
άπαξ για δύο μήνες, κατ' ανώτατο όριο, 
σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες,
ιδίως όταν οι πληροφορίες που 
περιέχονται στην κοινοποίηση ή στα 
έγγραφα που την συνοδεύουν είναι 
ελλιπείς ή ανακριβείς ή όταν τα 
περιστατικά που αναφέρονται έχουν 
υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Εάν, στο 
τέλος της περιόδου των 30 ημερών η 
Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει την απόφαση 
για την έγκριση ή την απόρριψη του 
αποκλεισμού, θεωρείται ότι η απόφαση 
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εγκρίνεται από την Επιτροπή·
4. Ο αποκλεισμός από τις διαδικασίες για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων των 
προσφορών που περιλαμβάνουν έργα, 
προμήθειες ή υπηρεσίες πρέπει να πληροί 
τις εξής προϋποθέσεις:
(α) (a) εάν η διεθνής συμφωνία σχετικά 
με την πρόσβαση στην αγορά στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη 
μεταξύ της Ένωσης και της χώρας από 
την οποία προέρχονται τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες περιέχει, σε σχέση με τα αγαθά 
ή τις υπηρεσίες για τα οποία προτείνεται 
ο αποκλεισμός, σαφείς επιφυλάξεις σε 
σχέση με την πρόσβαση στην αγορά εκ 
μέρους της Ένωσης·
(β) (β)όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις, τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των έργων, 
των αγαθών και των υπηρεσιών της 
Ένωσης.
5. Προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, ακούει τις 
εμπλεκόμενες αναθέτουσες αρχές.
Άρθρο 22 β 
Εφαρμογή των όρων αμοιβαιότητας
Οι συμβάσεις που συνάπτονται με έναν 
οικονομικό φορέα κατά παράβαση της 
έγκρισης της Επιτροπής να αποκλείσει 
μία προσφορά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 22 α για σκοπούμενο 
αποκλεισμό που κοινοποιείται από τις 
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αναθέτουσες αρχές, κηρύσσονται άκυρες 
κατά την έννοια της οδηγίας 2007/66/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 650
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Κατά τη διευθέτηση δημόσιων 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να χρησιμοποιούν σύστημα 
δελτίων υπηρεσιών προκειμένου να 
παρέχουν στους πελάτες την ελευθερία να 
επιλέγουν πάροχο υπηρεσίας. Η 
αναθέτουσα αρχή ορίζει την αξία του 
δελτίου υπηρεσίας καθώς και τις 
υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και τους πελάτες που 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει τις 
απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ο 
πάροχος υπηρεσίας ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα δελτίων 
υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει 
να μην επιφέρουν διακρίσεις και να είναι 
αναλογικές προς το αντικείμενο της 
υπηρεσίας. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο 
σύστημα. Ο κατάλογος παρόχων 
υπηρεσιών πρέπει να διατίθεται δημόσια.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, επίσης, να 
επιλέγει τους παρόχους υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα δελτίων 
υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.
Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσίας στο 
πλαίσιο του συστήματος δελτίων 
υπηρεσιών ή να επιλέξει να μη 
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χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα οικονομική κατάσταση υπάρχει ανάγκη για νέα αποτελεσματικά εργαλεία για τη 
διοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών. Ένα σύστημα δελτίων υπηρεσιών είναι ένας ακόμη 
τρόπος. Είναι επωφελές για τις ΜΜΕ, διότι είναι πολύ εύκολο να συμμετέχουν σε ένα σύστημα 
δελτίων υπηρεσιών. Δίνει ελευθερία επιλογής στον πολίτη που μπορεί να αποφασίσει ποιος 
είναι ο πάροχος υπηρεσίας. Είναι φανερό ότι ένα σύστημα δελτίων υπηρεσιών είναι επωφελές 
και για την αρχή.

Τροπολογία 651
Wim van de Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να μη 
δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού εάν 
στη διαδικασία διαγωνισμού  με 
διαπραγμάτευση ή με ανταγωνιστικό 
διάλογο περιλαμβάνουν όλους τους 
προσφέροντες και μόνο τους 
προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα 
κριτήρια των άρθρων 55 έως 65 και οι 
οποίοι, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή 
κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές 
σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις 
της διαδικασίας σύναψης.

Or. en

Τροπολογία 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας, όπως 
ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να εφαρμόζουν συμπράξεις 
καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προαγωγή της ευελιξίας στην επιλογή διαδικασιών και η προαγωγή καινοτόμων πρακτικών 
στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων είναι βασικές προτεραιότητες σε αυτή την άσκηση 
εκσυγχρονισμού. Ως τέτοια, η μεταφορά των σχετικότερων διαδικασιών δεν πρέπει να 
εναπόκειται σε επιλογή παρά να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζονται 
ίσοι όροι ανταγωνισμού.  

Τροπολογία 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας, όπως 
ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να εφαρμόζουν συμπράξεις 
καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 654
Evelyne Gebhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
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διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο, όταν η δημόσια σύμβαση μπορεί 
να οδηγήσει σε μεταβίβαση επιχειρήσεως.

Or. de

Τροπολογία 655
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο (άρθρα 27 και 28), εφόσον αυτό 
δεν επιφέρει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού ή δυσμενείς διακρίσεις.

Or. da

Τροπολογία 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη ορίζουν επίσης ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο στις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση 
έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη 
μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν 
χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να 
καθοριστούν οι νομικές ή 

α) όσον αφορά έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες που πληρούν ένα από τα 
ακόλουθα κριτήρια:
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χρηματοοικονομικές οργανωτικές 
λεπτομέρειες του σχεδίου·

(β) στις περιπτώσεις των δημόσιων 
συμβάσεων έργων, για τα έργα που 
εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή καινοτομίας, δοκιμής ή 
ανάπτυξης και όχι για να εξασφαλίζουν 
την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

i)  οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς
προσαρμογή των διαθέσιμων λύσεων·

(γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις 
προμήθειες, όταν οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να 
καθοριστούν με επαρκή ακρίβεια, με 
παραπομπή σε οποιαδήποτε πρότυπα, 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά πλαίσια 
αναφοράς, κατά την έννοια των σημείων 2 
έως 5 του παραρτήματος VIII·

ii) περιλαμβάνουν μελέτη ή καινοτόμες 
λύσεις·

(δ) σε περίπτωση μη κανονικών ή 
απαράδεκτων προσφορών, κατά την 
έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 2 
στοιχείο α), έπειτα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία·

iii) η σύμβαση δεν μπορεί να ανατεθεί 
χωρίς να προηγηθούν διαπραγματεύσεις 
λόγω ειδικών περιστάσεων που 
σχετίζονται με τη φύση, την 
πολυπλοκότητα ή τις νομικές ή 
χρηματοοικονομικές οργανωτικές 
λεπτομέρειες ή λόγω των συναφών 
κινδύνων· 

(ε) λόγω των ειδικών περιστάσεων που 
σχετίζονται με τη φύση ή την 
πολυπλοκότητα των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των 
συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι 
δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες 
διαπραγματεύσεις.

iv) οι τεχνικές προδιαγραφές τους δεν 
μπορούν να καθοριστούν με επαρκή 
ακρίβεια, με παραπομπή σε οποιαδήποτε 
πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά 
πλαίσια αναφοράς, κατά την έννοια των 
σημείων 2 έως 5 του παραρτήματος VIII·

β) όσον αφορά έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες, όταν, σε ανταπόκριση σε 
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, 
υποβάλλονται μη κανονικές ή 
απαράδεκτες προσφορές. Σε τέτοιες 
καταστάσεις οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να μη δημοσιεύουν προκήρυξη 
διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους 
τους προσφέροντες και μόνο τους 
προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα 
κριτήρια των άρθρων 55 έως 63 και οι 
οποίοι, κατά την προηγηθείσα  ανοικτή ή 
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κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές 
σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδίδει ευελιξία στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων. Η προαγωγή της 
ευελιξίας στην επιλογή διαδικασιών και η προαγωγή καινοτόμων πρακτικών στην ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων είναι βασικές προτεραιότητες σε αυτή την άσκηση εκσυγχρονισμού. Ως 
τέτοια, η μεταφορά των σχετικότερων διαδικασιών δεν πρέπει να εναπόκειται σε επιλογή παρά 
να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού.  

Τροπολογία 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό
διάλογο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση αντιπροσωπεύει τον 
μόνο εφαρμόσιμο τρόπο ανάθεσης πολύπλοκων συμβάσεων. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
επομένως να μπορούν να επιλέξουν αυτό τον τύπο διαδικασίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τροπολογία 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Ορίζουν επίσης ότι οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση ή 
ανταγωνιστικό διάλογο σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. fr

Τροπολογία 659
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Επίσης ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση ή 
ανταγωνιστικό διάλογο σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. nl

Τροπολογία 660
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση 
έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη 
μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν 
χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να 
καθοριστούν οι νομικές ή 
χρηματοοικονομικές οργανωτικές 

διαγράφεται
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λεπτομέρειες του σχεδίου·

Or. da

Τροπολογία 661
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση 
έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη 
μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν 
χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να 
καθοριστούν οι νομικές ή 
χρηματοοικονομικές οργανωτικές 
λεπτομέρειες του σχεδίου·

(α) όσον αφορά τα έργα, όταν οι 
συμβάσεις έχουν πολλαπλά αντικείμενα, 
όπως τη μελέτη, την εκτέλεση, την 
χρηματοδότηση, την εκμετάλλευση και 
την συντήρηση εργασιών, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν χρειάζονται 
διαπραγματεύσεις για να καθοριστούν οι 
νομικές ή χρηματοοικονομικές 
οργανωτικές λεπτομέρειες του σχεδίου·

Or. fr

Τροπολογία 662
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση 
έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη 
μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν 
χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να 
καθοριστούν οι νομικές ή 
χρηματοοικονομικές οργανωτικές 
λεπτομέρειες του σχεδίου·

(α) όσον αφορά τα έργα, όταν χρειάζονται 
διαπραγματεύσεις για να καθοριστούν οι 
νομικές ή χρηματοοικονομικές 
οργανωτικές λεπτομέρειες του σχεδίου

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρα για τις αναθέτουσες αρχές να 
συνοψίσουν τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων σε μία μεγάλη σύμβαση, η οποία δεν μπορεί 
πάντα να είναι η προτιμητέα επιλογή.

Τροπολογία 663
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις περιπτώσεις των δημόσιων 
συμβάσεων έργων, για τα έργα που 
εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή καινοτομίας, δοκιμής ή 
ανάπτυξης και όχι για να εξασφαλίζουν 
την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 664
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις περιπτώσεις των δημόσιων 
συμβάσεων έργων, για τα έργα που 
εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή καινοτομίας, δοκιμής ή 
ανάπτυξης και όχι για να εξασφαλίζουν 
την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

(β) στις περιπτώσεις των δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών για τα έργα που εκτελούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας ή 
καινοτομίας, δοκιμής ή ανάπτυξης και όχι 
για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή 
την κάλυψη των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 665
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις 
προμήθειες, όταν οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να 
καθοριστούν με επαρκή ακρίβεια, με 
παραπομπή σε οποιαδήποτε πρότυπα, 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά πλαίσια 
αναφοράς, κατά την έννοια των σημείων 
2 έως 5 του παραρτήματος VIII·

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 666
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις 
προμήθειες, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές 
δεν μπορούν να καθοριστούν με επαρκή 
ακρίβεια, με παραπομπή σε οποιαδήποτε 
πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά 
πλαίσια αναφοράς, κατά την έννοια των 
σημείων 2 έως 5 του παραρτήματος VIII·

(γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις 
προμήθειες που βασίζονται στη γνώση, 
όταν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 
μπορούν να καθοριστούν με επαρκή 
ακρίβεια, με παραπομπή σε οποιαδήποτε 
πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά 
πλαίσια αναφοράς, κατά την έννοια των 
σημείων 2 έως 5 του παραρτήματος VIII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η μόνη πιθανή διαδικασία που είναι 
κατάλληλη για δημιουργικές υπηρεσίες, διότι το αποτέλεσμά τους δεν μπορεί να προβλεφθεί ως 
συνέπεια της δημιουργικής τους φύσης. Για τον λόγο αυτό, οι πνευματικές υπηρεσίες και οι 
υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση (βλ. ορισμό που προτείνεται στο άρθρο 1) πρέπει να 
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διαχωρίζονται σαφώς ως τέτοιες και πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η μεταφορά της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση

Τροπολογία 667
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση μη κανονικών ή 
απαράδεκτων προσφορών, κατά την 
έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 2 
στοιχείο α), έπειτα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία·

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 668
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) λόγω των ειδικών περιστάσεων που 
σχετίζονται με τη φύση ή την 
πολυπλοκότητα των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των 
συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι 
δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες 
διαπραγματεύσεις.

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 669
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) λόγω των ειδικών περιστάσεων που 
σχετίζονται με τη φύση ή την 
πολυπλοκότητα των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των 
συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι 
δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες 
διαπραγματεύσεις.

(ε) όταν οι αναθέτουσες αρχές 
αιτιολογούν στην προκήρυξη 
διαγωνισμού ότι, λόγω των ειδικών 
περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση, 
τις νομικές ή χρηματοοικονομικές 
οργανωτικές λεπτομέρειες  ή την 
πολυπλοκότητα των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των 
συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι 
δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η διαδικασία με διαπραγμάτευση γίνεται και ρητώς προσβάσιμη για τις περίπλοκες 
συμβάσεις, χρειαζόμαστε μία περιορισμένη διεύρυνση του προτεινόμενου πεδίου με την 
πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όταν οι συγκεκριμένες ανάγκες 
προμήθειας της αναθέτουσας αρχής δεν 
είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
τυποποιημένες λύσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν οι αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικώς τυποποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες, πρέπει να 
είναι δυνατόν στις αναθέτουσες αρχές να επιλέγουν την ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση.
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Τροπολογία 671
Evelyne Gebhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 672
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την περίοδο μεταξύ της λήξεως της 
προθεσμίας για την παραλαβή 
προσφορών και της συνάψεως της 
σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 
να διεξάγουν διάλογο με τους 
προσφέροντες για διευκρινίσεις ή για 
επανόρθωση λαθών, παραλείψεων ή 
παρανοήσεων στις προσφορές ή για 
αποσαφήνιση ή συμπλήρωση του 
περιεχομένου των προσφορών, εφόσον 
δεν οδηγεί τούτο σε δυσμενείς διακρίσεις.

Or. da

Τροπολογία 673
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προαγωγή της ευελιξίας στην επιλογή διαδικασιών και η προαγωγή καινοτόμων πρακτικών 
στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων είναι βασικές προτεραιότητες σε αυτή την άσκηση 
εκσυγχρονισμού. Ως τέτοια, η μεταφορά των σχετικότερων διαδικασιών δεν πρέπει να 
εναπόκειται σε επιλογή παρά να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζονται 
ίσοι όροι ανταγωνισμού.  

Τροπολογία 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση αντιπροσωπεύει τον 
μόνο εφαρμόσιμο τρόπο ανάθεσης πολύπλοκων συμβάσεων. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
επομένως να μπορούν να επιλέξουν αυτό τον τύπο διαδικασίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Για να 
προαχθεί η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς και το διασυνοριακό εμπόριο, πρέπει να 
θεσπιστεί η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 677
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και οι διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και σύμπραξης καινοτομίας δίνουν στις αναθέτουσες αρχές πολλές ευκαιρίες να κάνουν την 
πολιτική δημόσιων συμβάσεών τους απλούστερη, πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική. Αν 
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να μην εφαρμόζουν αυτές τις διαδικασίες, αφαιρείται από 
τις αναθέτουσες αρχές αυτή η ελευθερία. Όλες οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν αυτές τις νέες διαδικασίες.

Τροπολογία 678
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 679
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

Τα κράτη μέλη μεταφέρουν στην εθνική 
τους νομοθεσία την ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, τις 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 
σύμπραξης καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να 
λάβει χώρα με ένα από τα ακόλουθα 
μέσα:

Η προκήρυξη διαγωνισμού λαμβάνει χώρα 
με τη διακήρυξή του, σύμφωνα με το 
άρθρο 47.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδίδει ευελιξία στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διακήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 47,

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στην εισαγωγική παράγραφο. Η τροπολογία προσδίδει ευελιξία στην αξιοποίηση 
των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η σύμβαση ανατίθεται με 
κλειστή ή ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση από μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή, μέσω προκαταρκτικής 
διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδίδει ευελιξία στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 683
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή 
ή ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση από μη κεντρική
αναθέτουσα αρχή, μέσω προκαταρκτικής 
διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφος 2.

(β) όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή 
ή ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση από αναθέτουσα αρχή, 
μέσω προκαταρκτικής διακήρυξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο 
στοιχείο β), οι οικονομικοί φορείς που 
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μετά 
τη δημοσίευση της προκαταρκτικής 
προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια 
να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους 
γραπτώς, μέσω «πρόσκλησης 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος», σύμφωνα 
με το άρθρο 52.

Όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή ή 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση από μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε, παρά το πρώτο εδάφιο, 
η προκήρυξη διαγωνισμού να γίνει μέσω 
προκαταρκτικής διακήρυξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 46 παράγραφος 2. Μπορούν 
επίσης να επιφυλάσσουν αυτή τη 
δυνατότητα για συγκεκριμένες 
κατηγορίες μη κεντρικών αναθετουσών 
αρχών.
Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται 
μέσω προκαταρκτικής διακήρυξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2,  
οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον μετά τη 
δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής 
διακήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια 
να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους 
γραπτώς μέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το άρθρο 52.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδίδει ευελιξία στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων. Διασφαλίζει επίσης
εναρμονισμένη μεταφορά καθ’ όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, 
μόνο στις ειδικές περιπτώσεις και 
περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο 
άρθρο 30.

3. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
περιστάσεις που αναφέρονται ρητώς στο 
άρθρο 30, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού.  Τα 
κράτη μέλη δεν επιτρέπουν τη χρήση 
αυτής της διαδικασίας σε οποιαδήποτε 
περίπτωση άλλη από όσες αναφέρονται 
στο άρθρο 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδίδει ευελιξία στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων. Διασφαλίζει επίσης 
εναρμονισμένη μεταφορά καθ’ όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 21 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παραταθεί στις 40 ημέρες σε ιδιαίτερα 
εξαιρετικές περιπτώσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συντόμευση των προθεσμιών υποβολής οδηγούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς 
αυτό να σημαίνει απώλειες ποιότητας στις προσφορές. Για την υποβολή καθεαυτή δεν 
προβλέπεται για τους υποψηφίους καμία υποχρέωση.  Εφόσον δεν απαιτούνται ήδη από αυτό το 
στάδιο πιστοποιητικά, η έκδοση των οποίων απαιτεί περισσότερο χρόνο, το έντυπο για την 
υποβολή της προσφοράς μπορεί να συμπληρωθεί και να κατατεθεί σχετικά γρήγορα.
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Τροπολογία 687
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 45 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Or. pt

Τροπολογία 688
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 45 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 689
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 52 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέες προθεσμίες είναι στην πράξη υπερβολικά σύντομες και μπορεί να περιορίσουν τον 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 690
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 47 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για παραλαβή προσφορών πρέπει να παραταθεί στις 47 ημέρες, πράγμα που θα 
δώσει τους υποψηφίους αρκετό χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές τους, εξακολουθεί δε 
να είναι συντομότερη από τη σημερινή προθεσμία (52 ημέρες).

Τροπολογία 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή 
των προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 20 ημέρες, εφόσον πληρούνται και οι

διαγράφεται
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δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η προκαταρκτική διακήρυξη έχει 
περιλάβει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στη διακήρυξη διαγωνισμού 
που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα VI μέρος Β τμήμα Ι, εφόσον 
οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες 
κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της 
προκαταρκτικής διακήρυξης·
(β) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός 
ενός διαστήματος 45 ημερών έως 12 
μηνών πριν από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη προθεσμία πρέπει να μειωθεί στις 21 ημέρες (βλ. τροπολογία των ίδιων βουλευτών 
στο άρθρο 25, παράγραφος 1) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να παρατείνεται στις 
40 ημέρες Οι περιπτώσεις του άρθρου 25, παράγραφος 2, με την αντιστροφή της σχέσης 
κανόνα-εξαίρεσης, είναι επομένως περιττές.

Τροπολογία 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 20 ημέρες, εφόσον πληρούνται και οι 
δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται και οι 
δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 693
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 20 ημέρες, εφόσον πληρούνται και οι 
δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 30 ημέρες, εφόσον πληρούνται και οι 
δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
κατάσταση, που έχει διαπιστωθεί 
δεόντως από τις αναθέτουσες αρχές, 
καθιστά αδύνατη την τήρηση της 
ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι 
μικρότερη των 20 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη προθεσμία πρέπει να μειωθεί στις 21 ημέρες (βλ. τροπολογία των ίδιων βουλευτών 
στο άρθρο 25, παράγραφος 1) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να παρατείνεται στις 
40 ημέρες Οι περιπτώσεις του άρθρου 25, παράγραφος 2, με την αντιστροφή της σχέσης 
κανόνα-εξαίρεσης, είναι επομένως περιττές.

Τροπολογία 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
κατάσταση, που έχει διαπιστωθεί δεόντως 
από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά 
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι 
μικρότερη των 20 ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
κατάσταση, που έχει διαπιστωθεί δεόντως 
από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά 
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι 
μικρότερη των 15 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
συντομεύσει κατά πέντε ημέρες την 

διαγράφεται
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προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, όταν αποδέχεται την υποβολή 
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη προθεσμία πρέπει να μειωθεί στις 21 ημέρες (βλ. τροπολογία των ίδιων βουλευτών 
στο άρθρο 25, παράγραφος 1) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να παρατείνεται στις 
40 ημέρες Οι περιπτώσεις του άρθρου 25, παράγραφος 2, με την αντιστροφή της σχέσης 
κανόνα-εξαίρεσης, είναι επομένως περιττές.

Τροπολογία 697
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
συντομεύσει κατά πέντε ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, όταν αποδέχεται την υποβολή 
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 698
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαγράφεται
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συντομεύσει κατά πέντε ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, όταν αποδέχεται την υποβολή 
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

Or. en

Τροπολογία 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 21 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά μακρά. Στην πράξη μία μειωμένη 
προθεσμία 21 ημερών θα ήταν αρκετή.  Η συντόμευση των προθεσμιών υποβολής οδηγούν στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλειες ποιότητας στις προσφορές. Στη 
φάση της υποβολής προσφοράς δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση για τον υποψήφιο, ο οποίος 
μπορεί να συμπληρώσει και να καταθέσει το απαιτούμενο έντυπο υποβολής προσφοράς σχετικά 
γρήγορα.

Τροπολογία 700
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 45 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 701
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 702
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 35 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
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διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να παραταθεί στις 35 ημέρες, πράγμα 
που θα δώσει τους υποψηφίους αρκετό χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές τους, 
εξακολουθεί δε να είναι συντομότερη από τη σημερινή προθεσμία (37 ημέρες).

Τροπολογία 703
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα 
με το άρθρο 64.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν 
αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα επιλεγούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα 
με το άρθρο 64.

Or. en

Τροπολογία 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 35 ημέρες από την 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 21 ημέρες από την 
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ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά μακρά. Στην πράξη μία μειωμένη 
προθεσμία 21 ημερών θα ήταν αρκετή.  Η συντόμευση των προθεσμιών υποβολής οδηγούν στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλειες ποιότητας στις προσφορές. Στη 
φάση της υποβολής προσφοράς δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση για τον υποψήφιο, ο οποίος 
μπορεί να συμπληρώσει και να καταθέσει το απαιτούμενο έντυπο υποβολής προσφοράς σχετικά 
γρήγορα.

Τροπολογία 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 30 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 706
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 45 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
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υποβολής προσφοράς. υποβολής προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 707
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 10 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.



PE492.858v01-00 138/168 AM\908711EL.doc

EL

Τροπολογία 709
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί, ως γενικός 
κανόνας, να περιορίζεται σε 36 ημέρες, 
αλλά σε καμιά περίπτωση σε λιγότερο 
από 222 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 710
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός 
ενός διαστήματος 45 ημερών έως 12 
μηνών πριν από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

(β) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός 
ενός διαστήματος 52 ημερών έως 12 
μηνών πριν από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών με κοινή 
συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής 
και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, 
εφόσον παρέχεται σε όλους τους 
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, η αναθέτουσα 
αρχή ορίζει προθεσμία η οποία δεν είναι 
μικρότερη των 10 ημερών από την 
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι
μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή 
συγκεκριμένες κατηγορίες τους μπορούν 
να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών με κοινή συμφωνία μεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων 
που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε 
όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για 
την κατάρτιση και την υποβολή των 
προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας
σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ορίζει 
προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη 
των 10 ημερών από την ημερομηνία της 
πρόσκλησης για υποβολή των προσφορών

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και διασφάλιση 
εναρμονισμένης μεταφοράς στο σύνολο της ΕΕ. 

Τροπολογία 712
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών με κοινή 
συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής 
και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, 
εφόσον παρέχεται σε όλους τους 
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 

4. Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών με κοινή 
συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής 
και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, 
εφόσον παρέχεται σε όλους τους 
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
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παραλαβής των προσφορών, η αναθέτουσα 
αρχή ορίζει προθεσμία η οποία δεν είναι 
μικρότερη των 10 ημερών από την 
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

παραλαβής των προσφορών, η αναθέτουσα 
αρχή ορίζει προθεσμία η οποία δεν είναι 
μικρότερη των 15 ημερών από την 
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 713
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών με κοινή 
συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής 
και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, 
εφόσον παρέχεται σε όλους τους 
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους.
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, η αναθέτουσα 
αρχή ορίζει προθεσμία η οποία δεν είναι 
μικρότερη των 10 ημερών από την 
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

4. Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών με κοινή 
συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής 
και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, 
εφόσον παρέχεται σε όλους τους 
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους.
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, η αναθέτουσα 
αρχή ορίζει προθεσμία η οποία δεν είναι 
μικρότερη των 15 ημερών από την 
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

Or. fi

Τροπολογία 714
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Συντόμευση κατά πέντε ημέρες των 
προθεσμιών παραλαβής των προσφορών 

διαγράφεται
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που ορίζονται στην παράγραφο 2 είναι 
δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή 
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 
19 παράγραφοι 3, 4 και 5.

Or. en

Τροπολογία 715
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a.  Όταν η αναθέτουσα αρχή προβαίνει 
σε διορθώσεις των εγγράφων προσφορών 
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, δίνεται 
παράταση 15 ημερών σε αυτές τις 
προθεσμίες.

Or. en

Τροπολογία 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει 
αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο 
προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις 
ζητούμενες πληροφορίες για την ποιοτική 
επιλογή.

1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει 
αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο 
προκήρυξης διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες του 
παραρτήματος VI, μέρη Β και Γ,, 
παρέχοντας τις πληροφορίες για την 
ποιοτική επιλογή τις οποίες ζητεί η 
αναθέτουσα αρχή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 717
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, 
ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι 
σε θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
Στις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν ποια 
μέρη τους καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν το βασικό κριτήριο ή 
κριτήρια ανάθεσης, ούτως ώστε οι 
οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να 
διαπιστώνουν τη φύση και το πεδίο 
εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης και να 
αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα έκανε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης πιο περιοριστική από την ανοιχτή διαδικασία 
και θα μείωνε την ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, 
ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι 
σε θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 
Στις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν ποια 
μέρη τους καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις.

Στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές δηλώνουν ποια 
στοιχεία ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που πρέπει να πληρούνται. Η δήλωση 
είναι αρκετά ακριβής, ούτως ώστε οι 
οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να 
διαπιστώνουν την ακριβή φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 719
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως 
ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε 
θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
Στις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν ποια 

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα βασικά κριτήρια 
ανάθεσης, ούτως ώστε οι οικονομικοί 
φορείς να είναι σε θέση να διαπιστώνουν 
τη φύση και το πεδίο εφαρμογής της 
δημόσιας σύμβασης και να αποφασίζουν 
αν θα ζητήσουν να συμμετάσχουν στις 
διαπραγματεύσεις.
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μέρη τους καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις.

Or. de

Τροπολογία 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως 
ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε 
θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
Στις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν ποια 
μέρη τους καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως 
ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε 
θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο 27, παράγραφος 1, εδάφιο 2, ενέχει αυστηρότερα χαρακτηριστικά από τα έως 
τώρα ισχύοντα για την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.   Αυτό όχι μόνο 
επιδεινώνει την πρακτική σύναψης δημόσιων συμβάσεων αλλά και αντίκειται στο γενικότερο 
στόχο της παρούσας πρότασης αναθεώρησης, που είναι η απλοποίηση και η ευελιξία των 
διαδικασιών.  Η αναθέτουσα αρχή δεν πρέπει να υποχρεώνεται να ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
ήδη από τα προκαταρκτικά της διαδικασίας. 

Τροπολογία 721
Marian Harkin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως 
ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε 
θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Στις 
τεχνικές προδιαγραφές, οι αναθέτουσες 
αρχές διευκρινίζουν ποια μέρη τους 
καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως 
ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε 
θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Στις 
προδιαγραφές, οι αναθέτουσες αρχές 
διευκρινίζουν ποια μέρη τους καθορίζουν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα/βέλτιστη αξία, ιδίως των υπηρεσιών σχεδιασμού (λύσεις) και 
μηχανολογίας, οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να γίνονται παζάρεμα: Πρώτον, πρέπει να 
προστατεύεται η τιμή του αρχικού πεδίου, δεύτερον πρέπει να είναι σαφές πώς θα διεξαχθούν οι 
διαπραγματεύσεις, τρίτον δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή των ελάχιστων απαιτήσεων.

Τροπολογία 722
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να προαχθούν οι καινοτομίες, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν 
καινοτόμες λύσεις για προβλήματα, αντί 
να ορίζουν συγκεκριμένα προϊόντα ή 
υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 723
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι 30 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 
26 παράγραφοι 3 έως 6.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι επαρκές 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι επαρκές 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης. Εφαρμόζεται 
το άρθρο 26 παράγραφοι 3 έως 6.

Or. en

Τροπολογία 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι 30 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 
26 παράγραφοι 3 έως 6.

Για την παραλαβή των αιτήσεων 
συμμετοχής ορίζεται επαρκής προθεσμία
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών υπολογίζεται από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
και είναι αρκετά μακρά. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 26 παράγραφοι 3 έως 6.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη για ελάχιστη προθεσμία 30 ημερών πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση 
"επαρκής προθεσμία", για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις αναθέτουσες αρχές. Η προθεσμία 
για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής δεν πρέπει να οριστεί ως συγκεκριμένος αριθμός 
ημερών αλλά να αφεθεί στην εκτίμηση του προκηρύσσοντος φορέα. Στο παρελθόν γνωρίζουμε 
ότι αιτήσεις συμμετοχής με πολύ συντομότερες προθεσμίες κατατέθηκαν εξίσου πλήρεις και 
σωστά συμπληρωμένες.

Τροπολογία 725
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι 30 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 26 
παράγραφοι 3 έως 6.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 35 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι 30 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 26 
παράγραφοι 3 έως 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να παραταθεί στις 35 ημέρες, πράγμα 
που θα δώσει τους υποψηφίους αρκετό χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές τους, 
εξακολουθεί δε να είναι συντομότερη από τη σημερινή προθεσμία (37 ημέρες).

Τροπολογία 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν 
γραπτή προσφορά, η οποία αποτελεί τη 
βάση των επακόλουθων 
διαπραγματεύσεων. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 64.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν 
αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη 
βάση των επακόλουθων 
διαπραγματεύσεων. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 64.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπονται οι τεχνικές προσαρμογές για να διασφαλιστεί η χρήση ηλεκτρονικής σύμβασης.  
Τούτο συμφωνεί με την προσέγγιση του Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή διαδικασιών.

Τροπολογία 727
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο 
των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί 
καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο 
των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί 
καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις. Η διαπραγμάτευση 
μπορεί να εστιαστεί στα νομικά, τεχνικά 
και χρηματοδοτικά στοιχεία της 
προσφοράς καθώς επίσης στις 
παραλλαγές και στη διόρθωση ουσιωδών 
σφαλμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 728
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο 
των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί 
καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
τις προσφορές και τα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης, με την επιφύλαξη 
του εδαφίου 2, που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο 
των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί 
καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

Or. fr

Τροπολογία 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο 
των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί 
καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 
τέταρτο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
την αρχική και όλες τις ακόλουθες 
προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, εκτός 
από τις τελικές προσφορές κατά την 
έννοια της παραγράφου 6, προκειμένου να 
βελτιωθεί το περιεχόμενο των προσφορών 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσφορές 
πληρούν καλύτερα τα κριτήρια ανάθεσης
που ορίζονται στο έγγραφο της δημόσιας 
σύμβασης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 730
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο 
των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί 
καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες 
το περιεχόμενο της προσφοράς, σύμφωνα 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο

Or. en

Τροπολογία 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
δεν μεταβάλλονται τα εξής:

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια 
ανάθεσης δεν υπόκεινται σε 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περιγραφή της σύμβασης· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 733
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) η περιγραφή της σύμβασης· διαγράφεται

Or. da

Τροπολογία 734
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περιγραφή της σύμβασης· (α) η γενική περιγραφή της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 735
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περιγραφή της σύμβασης· (α) το αντικείμενο της σύμβασης·

Or. fr

Τροπολογία 736
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από τη νέα πρόταση σχετικά με το παρόν εδάφιο. Εξορθολογισμός της διαδικασίας 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 738
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί ο επιπλέον διοικητικός φόρτος, με σκοπό την απλούστευση 
και την ευελιξία του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων. Ως εκ τούτου αυτή η προσθήκη πρέπει 
να διαγραφεί.

Τροπολογία 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από τη νέα πρόταση σχετικά με το παρόν εδάφιο. Εξορθολογισμός της διαδικασίας 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 741
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. (γ) το βασικό κριτήριο ή τα βασικά
κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 742
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. (γ) τα βασικά κριτήρια ανάθεσης της 
σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. (γ) τα βασικά κριτήρια ανάθεσης της 
σύμβασης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον διάλογο με τους προσφέροντες πρέπει να είναι δυνατές μικρές προσαρμογές των 
εγγράφων της σύμβασης.

Τροπολογία 744
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η τιμή, όταν δεν υπάρχει 
τροποποίηση άλλων στοιχείων της 
προσφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται οι διαπραγματεύσεις μόνο και μόνο για 
να μειωθεί η τιμή του προϊόντος.

Τροπολογία 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την εκπνοή της προθεσμίας για την 
υποβολή προσφορών και πριν από την 
έναρξη εξέτασής τους οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ορίσουν ένα 
συντελεστή στάθμισης που εμφανίζεται 
μαζί με τους υποτίτλους ενός κριτηρίου 
ανάθεσης το οποίο ορίζεται εκ των 
προτέρων σύμφωνα με το άρθρο 66, 
παράγραφος 5, εφόσον: 
(α) τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται 
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στα έγγραφα της σύμβασης ή η 
διακήρυξη δεν έχουν αλλάξει·
(β) δεν περιλαμβάνονται σε τούτο νέα 
στοιχεία τα οποία θα είχαν επηρεάσει την 
προετοιμασία των προσφορών·
(γ) τούτο δεν επιφέρει διακρίσεις εις 
βάρος οποιουδήποτε από τους 
προσφέροντες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση και εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις με βάση αρχικές 
προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, όταν 
έχουν δηλώσει σαφώς στη διακήρυξη, 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος ή σε οποιοδήποτε έγγραφο 
της σύναψης δημόσιας σύμβασης ότι 
επιφυλάσσονται του δικαιώματος να το 
πράξουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 747
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές 
εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, 
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να 
δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους.
Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι προσφέροντες, 
των οποίων οι προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
5, ενημερώνονται γραπτώς για τυχόν 
αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές, πλην 
εκείνων στις οποίες καθορίζονται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις, και εγκαίρως, ώστε 
οι εν λόγω προσφέροντες να έχουν τη 
δυνατότητα, αναλόγως με την περίπτωση, 
να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ 
νέου τις τροποποιημένες προσφορές, 
κατόπιν των αλλαγών αυτών.

4. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές 
εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, 
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να 
δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους.
Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι προσφέροντες, 
των οποίων οι προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
5, ενημερώνονται γραπτώς για τυχόν 
αλλαγές που επήλθαν κατά τις 
διαπραγματεύσεις, και εγκαίρως, ώστε οι 
εν λόγω προσφέροντες να έχουν τη 
δυνατότητα, αναλόγως με την περίπτωση, 
να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ 
νέου τις τροποποιημένες προσφορές, 
κατόπιν των αλλαγών αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές 
εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, 
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να 
δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 
Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι προσφέροντες, 
των οποίων οι προσφορές δεν έχουν 

4. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές 
εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, 
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να 
δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 
Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι προσφέροντες, 
των οποίων οι προσφορές δεν έχουν 
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αποκλειστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
5, ενημερώνονται γραπτώς για τυχόν 
αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές, πλην 
εκείνων στις οποίες καθορίζονται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις, και εγκαίρως, ώστε 
οι εν λόγω προσφέροντες να έχουν τη 
δυνατότητα, αναλόγως με την περίπτωση, 
να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ 
νέου τις τροποποιημένες προσφορές, 
κατόπιν των αλλαγών αυτών.

αποκλειστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
5, ενημερώνονται γραπτώς για τυχόν 
αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
άλλα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, 
πλην εκείνων στις οποίες καθορίζονται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις, κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζουν επαρκή χρόνο για τους εν 
λόγω προσφέροντες να έχουν τη 
δυνατότητα να τροποποιήσουν και να 
υποβάλουν εκ νέου τις τροποποιημένες 
προσφορές, κατόπιν των αλλαγών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή 
του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη 
μορφή γενικής παραίτησης, αλλά 
παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη 
γνωστοποίηση συγκεκριμένων λύσεων ή 
άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, οι αναθέτουσες 
αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες άλλες εμπιστευτικές 
πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από 
έναν συμμετέχοντα στις διαπραγματεύσεις, 
χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν λόγω 
συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής 
παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με τη 
σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
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Τροπολογία 750
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή 
του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη 
μορφή γενικής παραίτησης, αλλά 
παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη 
γνωστοποίηση συγκεκριμένων λύσεων ή
άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη 
δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας υπό 
μορφή γενικής παραίτησης, να 
αποκαλύψουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις 
που πρότεινε υποψήφιος που συμμετείχε 
στις διαπραγματεύσεις. Άλλες
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις δεν αποκαλύπτονται
χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν λόγω 
συναίνεση παρέχεται σχετικά με τη 
σκοπούμενη γνωστοποίηση αυτών των 
άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 751
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή 
του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη 
μορφή γενικής παραίτησης, αλλά 
παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη 
γνωστοποίηση συγκεκριμένων λύσεων ή 
άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή 
του.

Or. pt
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Τροπολογία 752
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση μπορούν να διεξάγονται 
σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να 
μειώνεται ο αριθμός των προς 
διαπραγμάτευση προσφορών με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που 
διευκρινίζονται στη διακήρυξη 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. Στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει 
χρήση της ανωτέρω επιλογής.

5. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση μπορούν να διεξάγονται 
σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να 
μειώνεται ο αριθμός των προς 
διαπραγμάτευση προσφορών με την 
εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής που 
διευκρινίζονται στη διακήρυξη 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. Στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει 
χρήση της ανωτέρω επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να 
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, 
ενημερώνει τους υπόλοιπους 
προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσμία 
για την υποβολή τυχόν νέων ή 
αναθεωρημένων προσφορών. Αξιολογεί τις 
προσφορές, όπως έχουν κατόπιν της 
διαπραγμάτευσης βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης που επισημάνθηκαν αρχικά, και 
αναθέτει τη σύμβαση σύμφωνα με τα 

6. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να 
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, 
ενημερώνει τους υπόλοιπους 
προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσμία 
για την υποβολή τυχόν νέων ή 
αναθεωρημένων προσφορών. Αξιολογεί τις 
τελικές προσφορές βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης που επισημάνθηκαν αρχικά, και 
αναθέτει τη σύμβαση σύμφωνα με τα 
άρθρα 66 έως 69.
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άρθρα 66 έως 69.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 754
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Απαγορεύεται στις αναθέτουσες 
αρχές να διαπραγματεύονται 
αποκλειστικώς την τιμή των προσφορών.

Or. fr

Τροπολογία 755
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Ανταγωνιστικός διάλογος
1. Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, 
παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες 
για την ποιοτική επιλογή.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού.
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Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 64. Η σύμβαση 
ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης.
3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με 
τους υποψηφίους που επελέγησαν 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 54 έως 65, σε διάλογο, σκοπός 
του οποίου είναι η διερεύνηση και ο 
προσδιορισμός των μέσων που μπορούν 
να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο 
τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου αυτού, μπορούν να συζητούν με 
τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις 
πτυχές της σύμβασης.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι 
αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. 
Για τον σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά 
τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν 
ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με 
άλλους.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
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διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στον 
διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν 
λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή 
γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται 
σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων 
συγκεκριμένων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.
4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι μπορούν να 
διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως 
ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό 
εξέταση λύσεων κατά τη φάση του 
διαλόγου, με την εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται 
στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στο
περιγραφικό έγγραφο. Στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει 
χρήση της ανωτέρω επιλογής.
5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει τον 
διάλογο έως ότου μπορέσει να 
προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες, 
ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της.
6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου 
και ενημερώσουν σχετικά τους 
συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές 
τούς καλούν να υποβάλουν την τελική 
προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων 
που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι 
προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα 
απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για 
την υλοποίηση του σχεδίου.
7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις 
προσφορές τις οποίες λαμβάνουν βάσει 
των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στο 
περιγραφικό έγγραφο.
Εάν κρίνεται αναγκαίο, για την 
οριστικοποίηση των οικονομικών 
δεσμεύσεων ή άλλων όρων της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
διαπραγματεύεται τους τελικούς όρους 
της σύμβασης με τον προσφέροντα που 
έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό τον όρο 
ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν 
ως αποτέλεσμα την τροποποίηση 
ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή 
της δημόσιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και 
των απαιτήσεων που προσδιορίζονται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στο 
περιγραφικό έγγραφο, και ότι δεν 
συνεπάγονται κίνδυνο στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.
8. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την 
καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες 
στον διάλογο.

Or. fr

Τροπολογία 756
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 35 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να παραταθεί στις 35 ημέρες, πράγμα 
που θα δώσει τους υποψηφίους αρκετό χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές τους, 
εξακολουθεί δε να είναι συντομότερη από τη σημερινή προθεσμία (37 ημέρες).

Τροπολογία 757
Frank Engel, Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία,
σύμφωνα με το άρθρο 64. Η σύμβαση 
ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν 
την δυνατότητα να διορίζουν, μεταξύ των 
μελών τους, έναν διευθυντή 
προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζουν 
την τήρηση εύλογων προθεσμιών μέσω 
της αποτελεσματικής καθοδήγησης της 
καθεμιάς από τις φάσεις του διαλόγου. Ο 
αριθμός των  κατάλληλων υποψηφίων που 
θα κληθούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία μπορεί να περιορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 64.

Or. fr

Τροπολογία 758
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν το βασικό κριτήριο 
επιλεγέν ή τα βασικά επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης.

Or. en
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Τροπολογία 759
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα βασικά επιλεγέντα 
κριτήρια ανάθεσης.

Or. de

Τροπολογία 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα βασικά επιλεγέντα 
κριτήρια ανάθεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον διάλογο με τους προσφέροντες πρέπει να είναι δυνατές μικρές προσαρμογές των 
εγγράφων της σύμβασης.
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Τροπολογία 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την εκπνοή της προθεσμίας για την 
υποβολή προσφορών και πριν από την 
έναρξη εξέτασής τους οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ορίσουν ένα 
συντελεστή στάθμισης που εμφανίζεται 
μαζί με τους υποτίτλους ενός κριτηρίου 
ανάθεσης το οποίο ορίζεται εκ των 
προτέρων σύμφωνα με το άρθρο 66, 
παράγραφος 5, εφόσον: 
(α) τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης ή η 
διακήρυξη δεν έχουν αλλάξει·
(β) δεν περιλαμβάνονται σε τούτο νέα 
στοιχεία τα οποία θα είχαν επηρεάσει την 
προετοιμασία των προσφορών·
(γ) τούτο δεν επιφέρει διακρίσεις εις 
βάρος οποιουδήποτε από τους 
προσφέροντες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 762
Frank Engel, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν σε 
καμία περίπτωση να αποκαλύπτουν στους 
λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες 
λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες 
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διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στον 
διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν 
λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή 
γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται 
σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων 
συγκεκριμένων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

που έχουν διαβιβαστεί από έναν 
συμμετέχοντα στον διάλογο, χωρίς τη 
συναίνεσή του, η οποία δεν μπορεί να 
επιβληθεί ως όρος για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη 
μορφή γενικής παραίτησης, αλλά 
παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη 
γνωστοποίηση συγκεκριμένων λύσεων ή 
άλλων συγκεκριμένων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στον 
διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν 
λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή 
γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται 
σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων 
συγκεκριμένων εμπιστευτικών
πληροφοριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, οι αναθέτουσες 
αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή 
άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που 
έχουν διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα 
στον διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η 
εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή 
γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται 
σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.


