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Τροπολογία 764
Cornelis de Jong

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.

Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη 
δυνατότητα, μέσω κάποιας συμφωνίας 
που έχει τη μορφή γενικής απαλλαγής να
αποκαλύπτουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες τις λύσεις που έχει 
προτείνει κάποιος υποψήφιος 
συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις. 
Άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που 
έχουν διαβιβαστεί από συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις δεν αποκαλύπτονται 
χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν λόγω 
συναίνεση παρέχεται σχετικά με τη 
σκοπούμενη γνωστοποίηση των εν λόγω ή 
άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 765
Marian Harkin

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.

Οι αναθέτουσες αρχές συμπεριφέρονται 
απολύτως καλόπιστα και 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 
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πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 766
Frank Engel, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε παράβαση του εδαφίου 3 της 
παρούσης παραγράφου μπορεί να 
στοιχειοθετήσει την ευθύνη της 
αναθέτουσας αρχής.

Or. fr

Τροπολογία 767
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει τον 
διάλογο έως ότου μπορέσει να 
προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες, 
ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της.

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να θέτει 
κάποιο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα για
τον διάλογο στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού ή να συνεχίσει τον διάλογο
έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει την ή 
τις λύσεις οι οποίες, ενδεχομένως, 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

Or. en

Τροπολογία 768
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει τον 
διάλογο έως ότου μπορέσει να 
προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες, 
ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της.

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί:

- είτε να προβλέψει περιορισμένη 
διάρκεια διαλόγου η οποία αναφέρεται 
στην διακήρυξη του διαγωνισμού·
- είτε να συνεχίσει τον διάλογο έως ότου
μπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις 
οι οποίες, ενδεχομένως, ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της.

Or. fr

Τροπολογία 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας 
αρχής, οι προσφορές αυτές μπορούν να 
αποσαφηνίζονται, να διευκρινίζονται και 
να τελειοποιούνται. Ωστόσο, μια τέτοια 
αποσαφήνιση, διευκρίνιση, τελειοποίηση 
ή επιπρόσθετη ενημέρωση δεν θα μπορεί 
να περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε 
ουσιαστικά στοιχεία της προσφοράς ή 
της δημόσιας σύμβασης, 
περιλαμβανομένων των αναγκών και 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στο 
περιγραφικό έγγραφο, στις περιπτώσεις 
που οι μεταβολές σε αυτές τις πτυχές, 
ανάγκες και απαιτήσεις είναι πιθανό να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό ή να 
επιφέρουν διακρίσεις. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων.

Τροπολογία 770
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ αίτηση της αναθέτουσας αρχής, ο 
προσφέρων που έχει κριθεί ότι υπέβαλε 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μπορεί να καλείται να 
διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή 
να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή 
περιέχει, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως 
αποτέλεσμα να τροποποιούνται ουσιώδη 
στοιχεία της προσφοράς ή της 
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, 
να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να 
προκαλούνται διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 771
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 66 

Κατ’ αίτηση της αναθέτουσας αρχής, ο 
προσφέρων που έχει κριθεί ότι υπέβαλε 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο α) μπορεί να 
καλείται να διευκρινίσει στοιχεία της 
προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις 
δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό τον 
όρο ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα την 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα διατύπωση είναι επικίνδυνη καθώς παρέχει στις αναθέτουσες αρχές τη 
δυνατότητα να ασκούν πίεση όσον αφορά τις τιμές στον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι 
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για αυτόν τον λόγο είναι πιο 
κατάλληλη η διατύπωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 29 παράγραφος 7) με μικρές 
προσαρμογές στην ορολογία της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την 
καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες 
στον διάλογο.

8. Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν την 
απονομή βραβείων ή την καταβολή ποσών 
στους συμμετέχοντες στον διάλογο υπό 
τους όρους που ορίζονται από την 
σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 773
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την 
καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες 
στον διάλογο.

8. Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν την 
απονομή βραβείων ή την καταβολή ποσών 
στους συμμετέχοντες στον διάλογο.

Or. en

Τροπολογία 774
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την 
καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες 
στον διάλογο.

8. Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν την 
απονομή βραβείων ή την καταβολή ποσών 
στους συμμετέχοντες στον διάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να υπολογισθούν σωστά ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται για τη 
συμμετοχή στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης που ακολουθούν την υποβολή της αρχικής 
προσφοράς. Κατά συνέπεια, η προοπτική της αποζημίωσης για την καταβολή πρόσθετων 
προσπαθειών ενδέχεται να προσελκύσει εργολήπτες που διαφορετικά θα προτιμούσαν να μην 
συμμετάσχουν. Αυτό ενδέχεται να ωφελήσει τόσο τον ανταγωνισμό όσο και την ποιότητα των 
έργων.

Τροπολογία 775
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Σύμπραξη καινοτομίας
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1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με 
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος.
2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την 
κατασκευή της προμήθειας ή την παροχή 
των υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και 
την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε 
στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις 
υπόλοιπες φάσεις, εφόσον έχει αγοράσει 
τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
3. Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με 
τους κανόνες για ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, που 
προβλέπονται στο άρθρο 27.
Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτουσες αρχές δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα και την πείρα των 
προσφερόντων στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 64.
Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
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κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο 
α).
4. Η δομή της σύμπραξης, και ιδίως η 
διάρκεια και η αξία των διαφόρων 
φάσεων, αντικατοπτρίζει τον βαθμό της 
καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και 
τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν 
διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η αξία και 
η διάρκεια μιας σύμβασης για την αγορά 
των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν παραμένει εντός κατάλληλων 
ορίων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ανάκτησης των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέκυψαν 
από την ανάπτυξη μιας καινοτόμου 
λύσης, και επίτευξης επαρκούς κέρδους. 
Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν 
τις συμπράξεις καινοτομίας κατά τρόπο 
που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Or. fr

Τροπολογία 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
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Σύμπραξη καινοτομίας
1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με 
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος.
2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την 
κατασκευή της προμήθειας ή την παροχή 
των υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και 
την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει 
να διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε 
στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις 
υπόλοιπες φάσεις, εφόσον έχει αγοράσει 
τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
3. Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με 
τους κανόνες για ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, που 
προβλέπονται στο άρθρο 27.
Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτουσες αρχές δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα και την πείρα των 
προσφερόντων στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 64.
Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
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προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο 
α).
4. Η δομή της σύμπραξης, και ιδίως η 
διάρκεια και η αξία των διαφόρων 
φάσεων, αντικατοπτρίζει τον βαθμό της 
καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και 
τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν 
διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η αξία και 
η διάρκεια μιας σύμβασης για την αγορά 
των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν παραμένει εντός κατάλληλων 
ορίων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ανάκτησης των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέκυψαν 
από την ανάπτυξη μιας καινοτόμου 
λύσης, και επίτευξης επαρκούς κέρδους. 
Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν 
τις συμπράξεις καινοτομίας κατά τρόπο 
που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με 
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος.

1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με 
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος. Η σύμβαση για τη σύσταση της 
σύμπραξης καινοτομίας ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 
66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η βελτίωση της νέας 
διαδικασίας συμπράξεων καινοτομίας.

Τροπολογία 778
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
δεν χορηγούνται παρά μόνον προκειμένου 
να επιτρέψουν στην αναθέτουσα αρχή να 
εκμεταλλευθεί το αποτέλεσμα των 
προηγούμενων φάσεων, σύμφωνα με το 
αντικείμενο της εταιρικής σχέσης σε 
περίπτωση αλλαγής εργολήπτη 
διαρκούσης της διαδικασίας, 
προκειμένου να περιορισθεί η σημασία 
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αυτής της απόκτηση των δικαιωμάτων 
έναντι της αποτυχούσας εταιρείας.
Ρήτρες διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει 
να καθορίζουν σαφώς τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις εκάστου των μερών.

Or. fr

Τροπολογία 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την κατασκευή 
της προμήθειας ή την παροχή των 
υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και 
την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε 
στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις 
υπόλοιπες φάσεις, εφόσον έχει αγοράσει 
τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, τα οποία ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν την κατασκευή της 
προμήθειας, ή την παροχή των υπηρεσιών
ή την ολοκλήρωση των έργων. Η 
σύμπραξη θέτει ενδιάμεσους στόχους που 
θα πρέπει να επιτευχθούν από τον εταίρο 
και προβλέπει την καταβολή της αμοιβής 
σε κατάλληλες δόσεις. Με βάση τους 
ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη 
σύμπραξη μετά από κάθε στάδιο και να 
ξεκινήσει νέα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης για τις υπόλοιπες 
φάσεις, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει
προσδιορίσει στα έγγραφα της σύμβασης 
τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να 
κάνει χρήση της διακριτικής της 
ευχέρειας να διακόψει τη σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η βελτίωση της 
διαδικασίας συμπράξεων καινοτομίας.
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Τροπολογία 780
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την κατασκευή 
της προμήθειας ή την παροχή των 
υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και την 
καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε 
στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις 
υπόλοιπες φάσεις, εφόσον έχει αγοράσει 
τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την κατασκευή 
της προμήθειας ή την παροχή των 
υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και την 
καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε 
στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις 
υπόλοιπες φάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της νέας διαδικασίας 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να αποφευχθεί η επιλογή ειδικά 
προσαρμοσμένων λύσεων. 1) Πώς μπορούν να αξιολογηθούν τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας; (ποια θα είναι η κλίμακα της εμπορικής αγοράς;), 2) Ο ορισμός είναι υπερβολικά 
ασαφής, 3) οι αναθέτουσες αρχές θα προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερους 
(εμπειρογνώμονες) ιδιωτικούς φορείς της αγοράς αντί να χρησιμοποιούν το προσωπικό των 
τμημάτων τους, 4) πρέπει να διευκρινιστεί ο ορισμός της διαδικασίας,
5) σε ποιον θα ανήκουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Τροπολογία 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η σύμβαση ανατίθεται όπως ορίζεται 
στην παρακάτω παράγραφο:
Στα έγγραφα της σύμβασης οι 
αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν ποια 
στοιχεία ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που πρέπει να εκπληρωθούν. Οι ενδείξεις 
θα πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς 
ώστε να επιτρέπουν στους οικονομικούς 
φορείς να αναγνωρίζουν τη φύση και την 
εμβέλεια της προμήθειας και να 
αποφασίζουν εάν θα υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στη διαδικασία.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, 30 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των αρχικών 
προσφορών είναι 30 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους 
προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις 
επόμενες προσφορές που υποβάλλονται, 
προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
προσφορές εκπληρώνουν καλύτερα τα 
κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης.
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, 
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των οποίων οι προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί, ενημερώνονται γραπτώς για 
τυχόν αλλαγές στις τεχνικές 
προδιαγραφές άλλων εγγράφων της 
σύμβασης, πλην εκείνων στις οποίες 
καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, 
παρέχοντας επαρκή χρόνο στους εν λόγω 
προσφέροντες να τροποποιήσουν και να 
υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες 
προσφορές, κατόπιν των αλλαγών αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 18, οι αναθέτουσες 
αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα που έχουν 
διαβιβαστεί από κάποιον συμμετέχοντα 
στις διαπραγματεύσεις, χωρίς τη 
συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν 
λαμβάνει τη μορφή γενικής απαλλαγής, 
αλλά παρέχεται σχετικά με τη 
σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια 
ανάθεσης δεν συνιστούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 
υποβολή προσφορών και πριν από την 
εξέτασή τους οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίσουν μια στάθμιση που να 
συνδέεται με τις περιπτώσεις ενός 
κριτηρίου ανάθεσης που έχουν οριστεί εκ 
των προτέρων σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 5, υπό τον όρο ότι:
- τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων που 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης ή 
την προκήρυξη του διαγωνισμού 
παραμένουν αμετάβλητα·
(α) αυτό δεν περιλαμβάνει νέα στοιχεία 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
προετοιμασία των προσφορών·
(β) αυτό δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις 
βάρους οποιουδήποτε από τους 
προσφέροντες.
Οι διαδικασίες σύμπραξης καινοτομίας 
μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές 
φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο 
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αριθμός των προς διαπραγμάτευση 
προσφορών με την εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης που διευκρινίζονται 
στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
ή στα έγγραφα της σύμβασης. Στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή αναφέρει ρητώς εάν θα 
κάνει χρήση της ανωτέρω επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασική τροπολογία σχετικά με τις συμπράξεις που συνδέουν τη διαδικασία με την διαδικασία 
ανταγωνισμού με διαπραγμάτευση, δίνοντας ωστόσο περισσότερες δυνατότητες 
διαπραγμάτευσης στην περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, δεδομένου ότι αυτές είναι 
απαραίτητες για τα είδη συμβάσεων που εμπίπτουν στη νέα διαδικασία. Έτσι εξηγείται για ποιον 
λόγο εφαρμόζονται μόνο ορισμένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του άρθρου 27 έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία.

Τροπολογία 782
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με 
τους κανόνες για ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, που 
προβλέπονται στο άρθρο 27.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτουσες αρχές δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα και την πείρα των 
προσφερόντων στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με 
το άρθρο 64.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτουσες αρχές δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα των υποψηφίων στους 
τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 
και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.
Μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 64.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιώσεις στη διαδικασία των συμπράξεων καινοτομίας οι οποίες την καθιστούν πιο 
προσβάσιμη, ιδίως στις καινοτόμες ΜΜΕ.

Τροπολογία 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τις συμπράξεις καινοτομίας.

Τροπολογία 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δομή της σύμπραξης, και ιδίως η 
διάρκεια και η αξία των διαφόρων φάσεων,
αντικατοπτρίζει τον βαθμό της καινοτομίας 
της προτεινόμενης λύσης και τη σειρά των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης που δεν διατίθεται 
ακόμη στην αγορά. Η αξία και η διάρκεια 
μιας σύμβασης για την αγορά των 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που
προκύπτουν παραμένει εντός κατάλληλων 
ορίων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ανάκτησης των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέκυψαν 
από την ανάπτυξη μιας καινοτόμου 
λύσης, και επίτευξης επαρκούς κέρδους.

Η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει ότι η
δομή της σύμπραξης, και ιδίως η διάρκεια 
και η αξία των διαφόρων φάσεων,
αντικατοπτρίζουν τον βαθμό της 
καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και 
τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν 
διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η
υπολογιζόμενη αξία των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων δεν είναι δυσανάλογη 
σε σχέση με την επένδυση που είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ότι η χρήση συμπράξεων καινοτομίας είναι ανάλογη με 
του βασικού στόχου που βρίσκεται πίσω από αυτήν τη νέα διαδικασία και ότι συνιστούν 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων.

Τροπολογία 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν 
τις συμπράξεις καινοτομίας κατά τρόπο 
που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα αυτό έχει ήδη καλυφθεί σε άλλη τροπολογία σχετικά με τις συμπράξεις καινοτομίας.

Τροπολογία 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 α
Σύστημα δελτίων υπηρεσιών

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 
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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 
παρέχεται στην παρούσα οδηγία.
Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσίας στο 
πλαίσιο του συστήματος δελτίων 
υπηρεσιών ή να επιλέξει να μην 
χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 788
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. Η 
αναθέτουσα αρχή απαγορεύεται να κάνει 
χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης διαγωνισμού προκειμένου 
απλώς και μόνον να διαπραγματευθεί την 
τιμή των παροχών.

Or. fr

Τροπολογία 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

1. Στις ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού. Η χρήση αυτής της 
διαδικασίας απαγορεύεται σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

Τροπολογία 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5
και για ποσά κάτω των 500.000 ευρώ για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων και για 
ποσά κάτω των 100.000 ευρώ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

Or. it
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Τροπολογία 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από 
τις κατωτέρω περιπτώσεις:

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιείται
για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από 
τις κατωτέρω περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

Τροπολογία 792
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία ή διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 
δημοσίευση δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η γραφειοκρατία είναι υπέρμετρη: ένας από τους στόχους αυτής της αναθεώρησης ήταν η 
απλούστευση προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική αποδοτικότητα.

Τροπολογία 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασαφώς διατυπωμένη υποχρέωση υποβολής εκθέσεων οδηγεί, δεδομένου ότι θα υπάρχει μία 
μόνο εθνική θέση, σε άσκοπη γραφειοκρατία και σε δυσανάλογες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για την αναθέτουσα αρχή.

Τροπολογία 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
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από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
αρμόδιο εθνικό όργανο μετά από αίτημά 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες που προτείνονται επί του άρθρου 84.

Τροπολογία 795
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες 
προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή αίτηση 
συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν 
τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης·

Or. it

Τροπολογία 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α



AM\908712EL.doc 27/186 PE492.859v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 797
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 798
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν ο σκοπός της δημόσιας σύμβασης 
είναι η δημιουργία ή η απόκτηση ενός 
έργου τέχνης·

(β) εάν η σύμβαση μπορεί να απονεμηθεί 
μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 
για καλλιτεχνικούς λόγους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρήσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
μόνο σε έργα τέχνης φαίνεται να συνιστά υπερβολικά στενή προσέγγιση. Η εν λόγω δημόσια 
σύμβαση μπορεί να μην αναφέρεται σε έργο τέχνης αλλά να έχει καλλιτεχνικό χαρακτήρα (π.χ. 
καλλιτεχνική εκδήλωση, συναυλία).

Τροπολογία 800
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 801
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς ή 
νομικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς ή 
νομικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς ή 
νομικούς λόγους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παραπάνω συμπλήρωση καλύπτονται και περιπτώσεις στις οποίες η αναθέτουσα αρχή 
χρειάζεται κάποιο κτίριο σε πολύ συγκεκριμένη θέση αλλά ο ιδιοκτήτης είναι διατεθειμένος να 
προβεί σε πώληση μόνο εάν αναλάβει και τη σύμβαση έργων.

Τροπολογία 804
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·

i) έλλειψη ανταγωνισμού για νομικούς ή 
τεχνικούς λόγους·

Or. de

Τροπολογία 805
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προστασία άλλων αποκλειστικών 
δικαιωμάτων.

iii) προστασία άλλων αποκλειστικών 
δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η 
προτεραιότητα ενός χώρου ακινήτων.

Or. fr
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Τροπολογία 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο εάν 
δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή 
υποκατάστατο και η έλλειψη 
ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 
τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων 
της δημόσιας σύμβασης·

Η εν λόγω εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο εάν 
η έλλειψη ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 
παραμέτρων της δημόσιας σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 807
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο εάν 
δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή 
υποκατάστατο και η έλλειψη 
ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 
τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων 
της δημόσιας σύμβασης·

Η εν λόγω εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο εάν 
η έλλειψη ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 
παραμέτρων της δημόσιας σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 808
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω μη προβλέψιμης 
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ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη 
δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.

από την αναθέτουσα αρχή κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι 
περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

Or. en

Τροπολογία 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη 
δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι 
περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτήν που οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Τροπολογία 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη 
δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα μη 
προβλέψιμα από την αναθέτουσα αρχή
δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι 
περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξορθολογισμός της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων.

Τροπολογία 811
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη 
δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης σχετικά με γεγονότα που είναι 
αδύνατο να προβλεφθούν από την 
αναθέτουσα αρχή δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 
για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι 
περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

Or. de
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Τροπολογία 812
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Όταν ένας οικονομικός φορέας 
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να 
προτείνει σε μία αναθέτουσα αρχή 
σύμπραξη καινοτομίας, με σκοπό τη 
διαμόρφωση μιας δομημένης σύμπραξης 
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή έργων και την επακόλουθη 
αγορά τους από μια αναθέτουσα αρχή 
των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν, εφόσον αντιστοιχούν στα 
συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων και 
στο συμφωνηθέν κόστος.

Or. fr

Τροπολογία 813
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν είναι κανονική ή αποδεκτή, και – δεν είναι κανονική ή αποδεκτή, ή

Or. en

Τροπολογία 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για τις συμπληρωματικές παραδόσεις 
που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη 
μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε την 
αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς 
τη χρήση και τη συντήρηση· η διάρκεια 
αυτών των συμβάσεων, καθώς και των 
ανανεώσιμων συμβάσεων, δεν μπορεί, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη·

(β) για τις συμπληρωματικές παραδόσεις 
που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη 
μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε την 
αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς 
τη χρήση και τη συντήρηση· η διάρκεια 
αυτών των συμβάσεων, καθώς και των 
ανανεώσιμων συμβάσεων, δεν μπορεί, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τέσσερα
έτη·

Or. en

Τροπολογία 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όταν η 
σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται 
διαγωνισμού μελετών που έχει 
διοργανωθεί σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και πρέπει, σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στον 
νικητή ή σε έναν από τους νικητές του 
διαγωνισμού μελετών· στη δεύτερη 
περίπτωση, στις διαπραγματεύσεις πρέπει 
να προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι 
νικητές του διαγωνισμού.

4. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιείται
για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όταν η 
σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται 
διαγωνισμού μελετών που έχει 
διοργανωθεί σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και πρέπει, σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στον 
νικητή ή σε έναν από τους νικητές του 
διαγωνισμού μελετών· στη δεύτερη 
περίπτωση, στις διαπραγματεύσεις πρέπει 
να προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι 
νικητές του διαγωνισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να χρησιμοποιείται, όχι απλώς να προβλέπεται.

Τροπολογία 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για 
νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται 
στην επανάληψη παρομοίων έργων ή 
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική 
μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε 
αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία 
έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία 
προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 
1. Στη βασική μελέτη επισημαίνεται η 
έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων 
ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα ανατεθούν.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιείται
για νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται 
στην επανάληψη παρομοίων έργων ή 
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική 
μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε 
αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία 
έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία 
προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 
1. Στη βασική μελέτη επισημαίνεται η 
έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων 
ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα ανατεθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομοίως.

Τροπολογία 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για
νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται 
στην επανάληψη παρομοίων έργων ή
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική 
μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε 
αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία 
έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία 
προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 
1. Στη βασική μελέτη επισημαίνεται η 
έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων 
ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα ανατεθούν.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για
νέες υπηρεσίες, που συνίστανται στην 
επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών που 
ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα 
ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις 
ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι 
σύμφωνα με μια βασική μελέτη και ότι 
αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο 
αρχικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί 
σύμφωνα με διαδικασία προβλεπόμενη στο 
άρθρο 24 παράγραφος 1. Στη βασική 
μελέτη επισημαίνεται η έκταση πιθανών 
συμπληρωματικών υπηρεσιών και οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν.

Or. it

Τροπολογία 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω 
διαδικασία επισημαίνεται ήδη κατά την 
προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού και 
το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη 
συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών 
λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες 
αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 4.

Η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω 
διαδικασία επισημαίνεται ήδη κατά την 
προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού και 
το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη 
συνέχιση των υπηρεσιών λαμβάνεται 
υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την 
εφαρμογή του άρθρου 4.

Or. it

Τροπολογία 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi



PE492.859v01-00 38/186 AM\908712EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να 
γίνεται μόνο επί μια τριετία μετά τη 
σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να 
γίνεται μόνο επί μια διετία μετά τη σύναψη 
της αρχικής σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
συνδυάζουν στοιχεία της ανοικτής 
διαδικασίας με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμόζεται μια διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων ενός 
μόνο σταδίου. Αυτό θα έδινε στην αναθέτουσα αρχή περισσότερη ευελιξία, καθώς θα μπορούσε 
να συνδυάσει στοιχεία της ανοιχτής διαδικασίας με στοιχεία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 
Σε αυτή τη διαδικασία ενός σταδίου θα πρέπει η αναθέτουσα αρχή να δέχεται, όπως και στην 
ανοικτή διαδικασία, προτάσεις από προσφέροντες και να μπορεί να διαπραγματευτεί σε σχέση 
με αυτές τις προσφορές.

Τροπολογία 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που 
η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι η 
σύμβαση θα πρέπει να ανατεθεί σε 
κάποιον συνεταιριστικό οργανισμό
παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί:
(i) η ενσωμάτωση των εργαζομένων του 
δημοσίου τομέα στον ιδιωτικό τομέα· ή,
(ii) η ποικιλία των προμηθευτών στην 
αγορά που καλύπτεται από την εν λόγω 
δημόσια σύμβαση. 
Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις 
περιπτώσεις που η σύμβαση ανατίθεται:
(i) σε κάποια οντότητα που αναμένεται να 
μετατραπεί σε συνεταιριστικό οργανισμό 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας τη στιγμή 
που οι ενδιαφερόμενοι εγκαταλείψουν τις 
θέσεις εργασίας τους στον δημόσιο τομέα 
και η οντότητα ξεκινήσει να παρέχει 
υπηρεσίες· ή,
(ii) εντός περιόδου 3 ετών από την ημέρα 
που ο συνεταιριστικός οργανισμός 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας αρχίζει να 
παρέχει υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 822
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Στην περίπτωση που ένας αναθέτων 
φορέας αποφασίζει, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, να χρησιμοποιήσει τη 
διαδικασία αναδιαπραγμάτευση χωρίς 
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προηγούμενη δημοσίευση, παρέχει στο 
εποπτικό όργανο βάσει του άρθρου 84 
λεπτομερή έκθεση στην οποία αιτιολογεί 
την επιλογή αυτή και η οποία περιέχει τα 
έγγραφα της σύμβασης και τις σχετικές 
πληροφορίες και στην περίπτωση που 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη 
διαδικασία αναδιαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση βάσει της 
παραγράφου 2(α), τα έγγραφα της 
προηγούμενης σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως 
δικαιολογημένων, ιδίως από το 
αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 824
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως 
δικαιολογημένων, ιδίως από το 

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως 
δικαιολογημένων, ιδίως από το 
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αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου. αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου. Η 
διάρκεια μιας συμφωνίας πλαισίου 
σχετικά με τη συντήρηση βασίζεται στη 
διάρκεια ζωής του έργου ή της 
προμήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιλύονται προβλήματα όπως οι συμβάσεις συντήρησης των 
ανελκυστήρων.

Τροπολογία 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως 
δικαιολογημένων, ιδίως από το 
αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 
εκτός εάν το αντικείμενό της αφορά 
παροχές διαρκείας άνω των 4 ετών ή εάν 
η σχετική υπέρβαση δικαιολογείται λόγω 
της ανάγκης των οικονομικών φορέων να 
προβούν σε επενδύσεις η διάρκεια 
απόσβεσης των οποίων είναι μεγαλύτερη 
των 4 ετών ή συνδέονται με την 
πρόσληψη προσωπικού κατάλληλου να 
εκτελέσει τις παροχές ή με την κατάρτιση 
του προσωπικού τους ώστε να μπορεί 
αυτό να εκτελέσει τις παροχές.

Or. fr

Τροπολογία 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως
δικαιολογημένων, ιδίως από το 
αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, ενώ 
μπορεί, με την δέουσα αιτιολόγηση, να 
φθάνει και στα τέσσερα έτη ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογημένες, ιδίως από το αντικείμενο 
της συμφωνίας-πλαισίου, και σε 
περισσότερα.

Or. es

Τροπολογία 827
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις συμφωνίες-πλαίσιο σχετικά με τις 
υπηρεσίες ενδέχεται η διάρκεια της 
σύμβασης πλαίσιο να υπερβαίνει τα 
τέσσερα χρόνια εάν έτσι υπαγορεύει το 
συμφέρον του τελικού χρήστη, η φύση 
της επένδυσης ή άλλες πτυχές της φύσης 
της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε 
συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο, καθώς και στις 

διαγράφεται
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παραγράφους 3 και 4.
Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να 
εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των 
αναθετουσών αρχών, που έχουν οριστεί 
σαφώς για τον σκοπό αυτόν στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, και των 
οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-
πλαισίου.
Οι συμβάσεις που βασίζονται σε 
συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιώδεις 
τροποποιήσεις στους όρους της 
συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή 
κατά τρόπο που να εμποδίζει, να 
περιορίζει ή να στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 829
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η 
διεύρυνση του κύκλου των αναθετουσών 
αρχών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
κάποια συμφωνία-πλαίσιο εάν 
πληρούνται οι παρακάτω όροι:
(α) εάν η συμφωνία-πλαίσιο έχει συναφθεί 
από κεντρική αρχή προμηθειών·
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(β) εάν στην αρχική δημοσίευση 
προβλεπόταν σαφώς η δυνατότητα της 
διεύρυνσης·
(γ) εάν το πλαίσιο για τη διεύρυνση 
ορίζεται με βάση σαφή κριτήρια και
(δ) εάν η διεύρυνση έχει πραγματοποιηθεί 
συναινετικά.

Or. de

Τροπολογία 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή 
κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει 
ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή 
κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει 
ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ενώ 
πρέπει να αιτιολογούν τις ρήτρες που 
εισάγονται στις προδιαγραφές του 
διαγωνισμού που αναφέρονται στις 
προϋποθέσεις αυτές αποσαφηνίζοντας τις 
ερμηνείες τους.

Or. es

Τροπολογία 831
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή 
κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει 
ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή 
κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει 
ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ενώ 
πρέπει να αιτιολογούν τις ρήτρες που 



AM\908712EL.doc 45/186 PE492.859v01-00

EL

εισάγονται στις προδιαγραφές του 
διαγωνισμού που αναφέρονται στις 
προϋποθέσεις αυτές αποσαφηνίζοντας τις 
ερμηνείες τους.

Or. es

Τροπολογία 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με 
έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι 
συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω 
συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει των 
όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-
πλαίσιο.

διαγράφεται

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα 
που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 
συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εν 
ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά 
του.

Or. en

Τροπολογία 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με 
περισσότερους του ενός οικονομικούς 
φορείς, μπορεί να εκτελεστεί με έναν από 
τους κατωτέρω τρόπους:

διαγράφεται
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(α) σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαισίου, 
χωρίς έναρξη νέου διαγωνισμού, όπου 
αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την 
παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών 
και προμηθειών και οι αντικειμενικές 
προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του 
οικονομικού φορέα, που είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας-
πλαισίου, ο οποίος θα τις εκτελέσει· οι εν 
λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης·
(β) σε περίπτωση που στη συμφωνία-
πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι 
που διέπουν την παροχή έργων, 
υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη 
νέου διαγωνισμού μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-
πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) εν μέρει χωρίς την εκ νέου 
διεξαγωγή διαγωνισμού σύμφωνα με το 
στοιχείο α) όπου η συμφωνία-πλαίσιο 
καθορίζει όλους τους όρους που διέπουν 
την παροχή των εν λόγω έργων, 
υπηρεσιών και προμηθειών· και εν μέρει 
με τη εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού 
ανάμεσα στους οικονομικούς φορείς που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-
πλαισίου, σύμφωνα με το στοιχείο β) 
ανεξάρτητα από το εάν η συμφωνία-
πλαίσιο καθορίζει όλους τους όρους που
διέπουν την παροχή των εν λόγω έργων, 
υπηρεσιών και προμηθειών.
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Μια συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να 
εκτελεστεί σύμφωνα με το παρόν σημείο 
μόνο όταν αυτή η δυνατότητα έχει 
προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή 
στα έγγραφα της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που όλοι οι όροι που διέπουν 
την παροχή τους καθορίζονται στη 
συμφωνία-πλαίσιο, η επιλογή σχετικά με 
το εάν συγκεκριμένα έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες αποκτώνται κατόπιν εκ νέου 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ή άμεσα 
σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο 
πραγματοποιείται σύμφωνα με 
αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται 
στις προδιαγραφές της συμφωνίας-
πλαίσιο. Οι προδιαγραφές της 
συμφωνίας-πλαίσιο προσδιορίζουν επίσης 
ποιοι όροι μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο νέου διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνιστά απαραίτητη προσαρμογή στους κανόνες για τα πλαίσιο, 
διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά οι υφιστάμενοι διακανονισμοί των 
αναθετουσών αρχών.

Τροπολογία 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο διαγωνισμός που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β) βασίζεται στους 
ιδίους όρους με αυτούς που ίσχυαν για 
την ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου, 
και, εν ανάγκη, σε ακριβέστερα 
διατυπωμένους όρους και, ενδεχομένως, 
σε άλλους όρους που επισημαίνονται στις 
προδιαγραφές της συμφωνίας-πλαισίου, 
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

διαγράφεται
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(α) για κάθε σύμβαση που πρόκειται να 
συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές 
διαβουλεύονται γραπτώς με τους 
οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να 
εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης·
(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή 
προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών των σχετικών με κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων 
υπόψη παραμέτρων όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για 
τη διαβίβαση των προσφορών·
(γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, 
και το περιεχόμενό τους παραμένει 
σφραγισμένο έως τη λήξη της 
προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·
(δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε 
σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την καλύτερη προσφορά, βάσει των 
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν 
καθοριστεί στις προδιαγραφές της 
συμφωνίας-πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή 
προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών των σχετικών με κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων 
υπόψη παραμέτρων όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη 
διαβίβαση των προσφορών·

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή 
προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών των σχετικών με κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων 
υπόψη παραμέτρων όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη 
διαβίβαση των προσφορών· Η προθεσμία 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες εάν είναι 
απαραίτητο να γίνουν επισκέψεις σε 
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διάφορες εγκαταστάσεις για την υποβολή 
των προσφορών·

Or. es

Τροπολογία 837
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή 
προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών των σχετικών με κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων 
υπόψη παραμέτρων όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη 
διαβίβαση των προσφορών·

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή 
προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών των σχετικών με κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων 
υπόψη παραμέτρων όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη 
διαβίβαση των προσφορών· Η προθεσμία 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες εάν είναι 
απαραίτητο να γίνουν επισκέψεις σε 
διάφορες εγκαταστάσεις για την υποβολή 
των προσφορών·

Or. es

Τροπολογία 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν 
υπόψη τη συμμόρφωση προς την 
εργατική νομοθεσία για τις συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
τη διάθεση έκτακτου προσωπικού με 
υπεργολαβική σχέση και προορίζονται για 
επιχειρήσεις οικονομικών τομέων υψηλής 
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έντασης εργατικού δυναμικού και 
χαμηλής συνολικής αξίας, θεωρώντας 
αφύσικες ή δυσανάλογες τις προσφορές 
στις οποίες η τιμή προσφοράς είναι 
χαμηλότερη από το εργατικό κόστος και 
τα συνθετικά του στοιχεία όπως 
ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις ή 
τα κατώτατα όρια που ορίζει η εργατική 
νομοθεσία, αναλόγως της περίπτωσης.

Or. es

Τροπολογία 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη 
δυνατότητα να προσθέσουν νέους 
οικονομικούς φορείς στη συμφωνία-
πλαίσιο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα 
κριτήρια που ορίζονται στο παρόν άρθρο, 
και δεν υπήρχαν ήδη κατά τη σύναψη της 
συμφωνίας. 
Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη 
δυνατότητα να αποσύρουν οικονομικούς 
φορείς από τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση 
που οικονομικός φορέας έχει επιδείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις κατά την εκπλήρωση 
οποιασδήποτε ουσιαστικής απαίτησης 
σύμφωνα με τη συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 840
Othmar Karas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για αγορές τρέχουσας χρήσης, της 
οποίας τα γενικώς διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ένα δυναμικό σύστημα 
αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών 
λειτουργεί ως μια καθ’ ολοκληρίαν 
ηλεκτρονική διαδικασία, ανοικτή καθ’ όλη 
τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής.

1. Για αγορές τυποποιημένων προϊόντων 
ή υπηρεσιών τρέχουσας χρήσης, της 
οποίας τα γενικώς διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ένα δυναμικό σύστημα 
αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών 
λειτουργεί ως μια καθ’ ολοκληρίαν 
ηλεκτρονική διαδικασία, ανοικτή καθ’ όλη 
τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής.

Or. de

Τροπολογία 841
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για αγορές τρέχουσας χρήσης, της 
οποίας τα γενικώς διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ένα δυναμικό σύστημα 
αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών 
λειτουργεί ως μια καθ’ ολοκληρίαν 
ηλεκτρονική διαδικασία, ανοικτή καθ’ όλη 
τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής.

1. Για αγορές τρέχουσας χρήσης, της 
οποίας τα γενικώς διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά και των οποίων η 
ποιότητα είναι λίγο πολύ τυποποιημένη 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα δυναμικό 
σύστημα αγορών. Το σύστημα αυτό δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά 
υπηρεσιών και πολύπλοκων ή μη 
τυποποιημένων προϊόντων. Το δυναμικό 
σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια καθ’ 
ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία, 
ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε 
οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια επιλογής.
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Or. en

Τροπολογία 842
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ανάθεση συμβάσεων βάσει ενός 
δυναμικού συστήματος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους 
κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι 
υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα· ο 
αριθμός των υποψηφίων που γίνονται 
δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 64. Όλες τις 
επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού 
συστήματος αγορών πραγματοποιούνται 
αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 
έως 6.

2. Για την ανάθεση συμβάσεων βάσει ενός 
δυναμικού συστήματος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ακολουθούν κατά 
βάση τους κανόνες της κλειστής 
διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που 
ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται 
δεκτοί στο σύστημα· ο αριθμός των 
υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο 
σύστημα δεν περιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 64. Όλες τις επικοινωνίες στο 
πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος 
αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικώς 
με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφοι 2 έως 6.

Or. de

Τροπολογία 843
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δημοσιεύουν διακήρυξη διαγωνισμού,
καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για
δυναμικό σύστημα αγορών·

(α) δημοσιεύουν διακήρυξη διαγωνισμού,
παρουσιάζοντας το δυναμικό σύστημα 
αγορών και περιγράφοντας τη διαδικασία·

Or. de
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Τροπολογία 844
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διευκρινίζουν στις προδιαγραφές
τουλάχιστον τη φύση και την εκτιμώμενη 
ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, 
καθώς και όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που αφορούν το σύστημα 
αγορών, τον χρησιμοποιούμενο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές 
διευθετήσεις και προδιαγραφές της 
σύνδεσης·

(β) διευκρινίζουν στους όρους του 
δυναμικού συστήματος αγορών
τουλάχιστον τη φύση και την εκτιμώμενη 
ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, 
καθώς και όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που αφορούν το σύστημα 
αγορών, τον χρησιμοποιούμενο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές 
διευθετήσεις και προδιαγραφές της 
σύνδεσης·

Or. de

Τροπολογία 845
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε 
οικονομικό φορέα να ζητήσει να 
συμμετάσχει στο σύστημα, βάσει των 
όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την 
αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, 
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός
10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
τους.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε 
οικονομικό φορέα να ζητήσει να 
συμμετάσχει στο σύστημα, βάσει των 
όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την 
αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, 
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός
21 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή τους ή εντός κατάλληλης 
προθεσμίας, ορισθείσας από τον 
εργοδότη.

Or. de
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Τροπολογία 846
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τη 
διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ενημερώνουν την Επιτροπή για 
οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκειά του, 
μέσω των κατωτέρω τυποποιημένων 
εντύπων:

6. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τη 
διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων οι οποίες επιφέρουν 
διοικητικό φόρτο για τις αναθέτουσες αρχές και οδηγούν σε λεπτομερή ρύθμιση.

Τροπολογία 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τη 
διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ενημερώνουν την Επιτροπή για 
οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκειά του, 
μέσω των κατωτέρω τυποποιημένων 
εντύπων:

6. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τη 
διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 848
Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 α – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν η διάρκεια μεταβληθεί χωρίς να 
διακοπεί το σύστημα, μέσω του εντύπου 
που χρησιμοποιείται αρχικά για την 
προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό 
σύστημα αγορών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 849
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 α – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν η διάρκεια μεταβληθεί χωρίς να 
διακοπεί το σύστημα, μέσω του εντύπου 
που χρησιμοποιείται αρχικά για την 
προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό 
σύστημα αγορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 850
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν το σύστημα έχει διακοπεί, μέσω 
της γνωστοποίησης συναφθεισών 
συμβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 
48.

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 851
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν το σύστημα έχει διακοπεί, μέσω 
της γνωστοποίησης συναφθεισών 
συμβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 
48.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 852
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
παράγοντες, καθώς και στους 
συμμετέχοντες στο δυναμικό σύστημα 
αγορών, δεν επιβάλλεται κανένα έξοδο 
φακέλου.

7. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
παράγοντες, καθώς και στους 
συμμετέχοντες στο δυναμικό σύστημα 
αγορών, δεν επιβάλλεται κανένα έξοδο 
φακέλου κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 853
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 

Μόνο για τυποποιημένες υπηρεσίες και 
προμήθειες μπορούν οι αναθέτουσες 
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πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

αρχές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 854
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών. Το πεδίο 
εφαρμογής του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού περιορίζεται σε πλήρως 
τυποποιημένες προμήθειες και υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 855
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, για τα 
τυποποιημένα προϊόντα, να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.
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Or. en

Τροπολογία 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών. Οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για αγορές από 
κοινού χρησιμοποιούμενων προϊόντων 
που είναι γενικά διαθέσιμα στην αγορά σε 
μια σχετικά τυποποιημένη ποιότητα. Δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αγορά υπηρεσιών και πολύπλοκων ή μη 
τυποποιημένων προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 857
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς μόνον για την αγορά 
τυποποιημένων αγαθών, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Or. fr



AM\908712EL.doc 59/186 PE492.859v01-00

EL

Τροπολογία 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, για 
πλήρως τυποποιημένες προμήθειες και 
υπηρεσίες, να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους 
οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες 
τιμές ή/και νέες αξίες όσον αφορά 
ορισμένα στοιχεία των προσφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μπορούν να είναι χρήσιμοι σε πλήρως τυποποιημένες 
προμήθειες και υπηρεσίες. Σε πολύπλοκες συνάψεις συμβάσεων ωστόσο δεν ενδείκνυνται σε 
καμία περίπτωση και θεωρούνται μάλιστα και αντιπαραγωγικοί. Για συμβάσεις έργων δεν 
ενδείκνυνται από δομικής άποψης.

Τροπολογία 859
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, για τα 
τυποποιημένα προϊόντα, να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Or. en
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Τροπολογία 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
δημόσιες συμβάσεις έργων και σε 
αναθέσεις υπηρεσιών σε αρχιτέκτονες και 
πολιτικούς μηχανικούς 

Or. it

Τροπολογία 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί 
στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, η πρόσκληση 
συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της 
πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του 
οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται 
σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 66 παράγραφος 5 πρώτο 
εδάφιο.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από το 
αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της 
προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η 
οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση 
που προβλέπεται στο άρθρο 66 
παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν
υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών 
καταλόγων για ορισμένα είδη δημόσιων 
συμβάσεων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν
καταστήσουν την χρήση ηλεκτρονικών 
καταλόγων για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών και προμηθειών. Το παρόν 
άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες 
συμβάσεις έργων και σε αναθέσεις 
υπηρεσιών σε αρχιτέκτονες και 
πολιτικούς μηχανικούς 

Or. it

Τροπολογία 863
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 α
Κεντρικός ιστότοπος για την ηλεκτρονική 

υποβολή προσφορών 
Για λόγους διαφάνειας, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με τα έργα που 
έχουν εκτελεσθεί κτλ. σε έναν κεντρικό 
ευρωπαϊκό ιστότοπο ειδικά 
δημιουργημένο για τον σκοπό αυτό, 
προσδιορίζοντας ποσά, ποσότητες και 
συναφή στοιχεία, ώστε οι άλλες 
αναθέτουσες αρχές να μπορούν να 
συγκρίνουν τι έχει πληρωθεί για 
συγκρίσιμα έργα κτλ. και να βασίζουν τις 
προσκλήσεις τους για υποβολή 
προσφορών στις πληροφορίες αυτές, κάτι 
που θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος 
και να φανερώσει τις σοβαρές αποκλίσεις 
στα ποσά των συμβάσεων, καθιστώντας 
έτσι πιο εύκολο τον εντοπισμό της 
απάτης. 

Or. nl
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Τροπολογία 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική 
αρχή προμηθειών.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές 
να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική 
αρχή προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της κεντρικής αρχής προμηθειών, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται 
να το πράξουν. Οι κεντρικές προμήθειες είναι μία από τις μεθόδους προμηθειών που οδηγούν 
σε συγκέντρωση της ζήτησης η οποία θα μπορούσε να αποβεί δυσμενής για τις ΜΜΕ. Για αυτόν 
τον λόγο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν αν θα αναπτύσσουν 
κεντρικές μεθόδους προμηθειών ή όχι, ανάλογα με την εθνική πολιτική τους. 

Τροπολογία 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική 
αρχή προμηθειών.

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική 
αρχή προμηθειών. Τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την προσφυγή σε κεντρικούς 
φορείς προμηθειών ιδίως στην 
περίπτωση αναθετουσών αρχών μικρού 
μεγέθους.

Or. it
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Τροπολογία 866
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική 
αρχή προμηθειών.

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική 
αρχή προμηθειών, υπό τον όρο ότι η 
συγκέντρωση προσφορών σε μεγαλύτερα 
τμήματα δεν εμποδίζει τον πραγματικό 
ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη ολιγοπωλίων και μονοπωλίων ή 
ότι δεν παρακωλύει το de facto δικαίωμα
των τελικών χρηστών να επιλέγουν. Η 
κεντρική αρχή προμηθειών πρέπει να 
διασφαλίζει ότι σε όλες τις 
δραστηριότητές της θα:
1) εντοπίζει και θα αποτρέπει τη σύναψη 
συμβάσεων που ενδέχεται να ενισχύσουν 
μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές δομές 
και αγορές·
2) αποτρέπει εκ των πραγμάτων και 
αποτελεσματικά τη σύναψη συμβάσεων 
και διαδικασιών που υπονομεύουν τις 
δυνατότητες των ΜΜΕ και των τοπικών 
επιχειρήσεων να συμμετέχουν και να 
κερδίζουν σε διαγωνισμούς·
3) δεν εμποδίζουν τους τελικούς χρήστες 
να ασκούν το δικαίωμά τους να επιλέγουν 
και να ακούγεται η φωνή τους.

Or. en

Τροπολογία 867
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
προσφεύγουν σε δραστηριότητες 
κεντρικών προμηθειών που προσφέρονται 
από κεντρικές αρχές προμηθειών 
εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
προσφεύγουν σε δραστηριότητες 
κεντρικών προμηθειών που προσφέρονται 
από κεντρικές αρχές προμηθειών 
εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προβλέπουν τη δυνατότητα των 
αναθετουσών αρχών να προσφεύγουν σε 
δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών 
που προσφέρονται από κεντρικές αρχές 
προμηθειών εγκατεστημένες σε άλλο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κεντρικής αρχής προμηθειών εγκατεστημένης σε άλλο κράτος 
μέλος, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να το πράξουν. Σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται η 
επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής να 
δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική νομοθεσία (π.χ. δεν θα μπορούν οι αναθέτουσες αρχές 
να υπόκεινται στις νομοθετικές διατάξεις άλλου κράτος μέλους, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες 
που διέπουν τις διαδικασίες προσφυγής).

Τροπολογία 869
Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναθέτουσα αρχή πληροί τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας όταν συνάπτει δημόσιες 
συμβάσεις προσφεύγοντας σε 
δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών, 
στον βαθμό που όλα τα στάδια των 
σχετικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και της εκτέλεσής τους 
διεξάγονται αποκλειστικά από την 
κεντρική αρχή προμηθειών, σε όλα τα 
στάδια από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
διαγωνισμού έως τη λήξη της εκτέλεσης 
της σύμβασης ή των συμβάσεων που 
προκύπτουν.

Μια αναθέτουσα αρχή πληροί τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας όταν συνάπτει δημόσιες 
συμβάσεις προσφεύγοντας σε 
δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών, 
στον βαθμό που όλα τα στάδια των 
σχετικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και της εκτέλεσής τους 
διεξάγονται από την κεντρική αρχή 
προμηθειών, σε όλα τα στάδια από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης διαγωνισμού 
έως τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης ή 
των συμβάσεων που προκύπτουν.

Or. fr

Τροπολογία 870
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Δραστηριότητες επικουρικών 
προμηθειών
Οι πάροχοι δραστηριοτήτων επικουρικών 
προμηθειών επιλέγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 871
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να συμφωνήσουν να εκτελέσουν 
ορισμένες ειδικές δημόσιες συμβάσεις από 
κοινού.

1. Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να συμφωνήσουν να εκτελέσουν 
ορισμένες ειδικές δημόσιες συμβάσεις από 
κοινού.

Or. en

Τροπολογία 872
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν όλα τα στάδια των σχετικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων διεξάγονται από μία μόνο 
αναθέτουσα αρχή, από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης διαγωνισμού έως τη λήξη της 
εκτέλεσης της σύμβασης ή των
συμβάσεων που προκύπτουν, η εν λόγω
αναθέτουσα αρχή έχει την αποκλειστική 
ευθύνη της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Όπου το σύνολο μιας διαδικασίας 
ανάθεσης συμβάσεων εκτελείται από 
κοινού από τις ενδιαφερόμενες 
αναθέτουσες αρχές, αυτές είναι αρμόδιες
από κοινού για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να διεξάγουν από κοινού μια διαδικασία 
ανάθεσης στην οποία μία αναθέτουσα 
αρχή διαχειρίζεται τη διαδικασία τόσο 
για δικό της λογαριασμό όσο και για 
λογαριασμό των λοιπών αναθετουσών 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 873
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η 
εκτέλεση των συμβάσεων που 
προκύπτουν πραγματοποιούνται από 
περισσότερες από μία συμμετέχουσες
αναθέτουσες αρχές, καθεμία εξ αυτών
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα 
στάδια που διεξάγει.

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεν 
πραγματοποιείται στο σύνολό της από 
κοινού από τις ενδιαφερόμενες
αναθέτουσες αρχές, καθεμία εξ αυτών 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα 
στάδια που διεξάγει.

Or. en

Τροπολογία 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Από κοινού δημόσιες συμβάσεις μεταξύ 
αναθετουσών αρχών από διαφορετικά 
κράτη μέλη
1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι 
αναθέτουσες αρχές διαφορετικών κρατών 
μελών μπορούν να αναθέτουν από κοινού 
δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιώντας 
έναν από τους τρόπους που 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
2. Διάφορες αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή 
προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος μέλος, ή μέσω αυτής. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένη η κεντρική αρχή 
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προμηθειών.
3. Διάφορες αναθέτουσες αρχές από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού μια δημόσια 
σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
συνάπτουν συμφωνία, όπου 
προσδιορίζονται:
(α) οι εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης·
(β) η εσωτερική οργάνωση της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της διαδικασίας, του 
καταμερισμού των αρμοδιοτήτων, της 
κατανομής των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών που πρόκειται να ανατεθούν 
και της σύναψης των συμβάσεων.
(γ) Για τον προσδιορισμό της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 
σύμφωνα με το στοιχείο α), οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
τις εθνικές διατάξεις οποιουδήποτε 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 
τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες 
αρχές.
4. Σε περίπτωση που διάφορες 
αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά 
κράτη μέλη έχουν συστήσει μια κοινή 
νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής 
συνεργασίας δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ή 
άλλων οντοτήτων που ιδρύονται δυνάμει 
της νομοθεσίας της Ένωσης, οι 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
συμφωνούν, μέσω απόφασης του 
αρμόδιου οργάνου της κοινής νομικής 
οντότητας, επί των εφαρμοστέων εθνικών 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων ενός 
από τα ακόλουθα κράτη μέλη:

                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19.
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(α) εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η κοινή νομική 
οντότητα· 
(β) εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της η 
κοινή νομική οντότητα.
(γ) Η εν λόγω συμφωνία μπορεί είτε να 
εφαρμόζεται για αόριστο χρονικό 
διάστημα, όταν καθορίζεται στη 
συστατική πράξη της κοινής νομικής 
οντότητας, είτε να περιορίζεται σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε 
ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή 
περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις 
συμβάσεων.
5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία 
που διέπει την ανάθεση της σύμβασης 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κατωτέρω κανόνες:
(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση μίας συμμετέχουσας 
αναθέτουσας αρχής εξ ονόματος των 
υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις του κράτους μέλους της εν 
λόγω αναθέτουσας αρχής·
(β) εάν η διαδικασία δεν διεξάγεται ούτε 
τελεί υπό τη διαχείριση μίας 
συμμετέχουσας αναθέτουσας αρχής εξ 
ονόματος των υπολοίπων, και
(i) αφορά σύμβαση έργων, οι αναθέτουσες 
αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το 
μεγαλύτερο μέρος των έργων·
(ii) αφορά σύμβαση υπηρεσιών ή 
προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται το 
σημαντικότερο μέρος των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
του στοιχείου α) ή β), οι αναθέτουσες 
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αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας 
αρχής που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.
6. Ελλείψει συμφωνίας που να 
προσδιορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
δυνάμει της παραγράφου 4, η εθνική 
νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων, οι οποίες 
διεξάγονται από κοινές νομικές οντότητες 
που έχουν ιδρυθεί από διάφορες 
αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά 
κράτη μέλη, προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τους κατωτέρω κανόνες:
α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου 
της κοινής νομικής οντότητας, 
εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η 
νομική οντότητα·
β) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός μέλους της 
νομικής οντότητας εξ ονόματος της εν 
λόγω νομικής οντότητας, εφαρμόζονται 
οι κανόνες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 στοιχεία α) και β).
εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
της παραγράφου 5 στοιχείο α) ή β), οι 
αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η νομική 
οντότητα.
7. Μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να αναθέτουν 
μεμονωμένες συμβάσεις βάσει 
συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί 
από ή από κοινού με μια αναθέτουσα 
αρχή που βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος, με την προϋπόθεση ότι η 
συμφωνία-πλαίσιο περιέχει συγκεκριμένες 
διατάξεις που επιτρέπουν στην 
αντίστοιχη αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τις 
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μεμονωμένες συμβάσεις.
8. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
υπόκεινται στους συνήθεις μηχανισμούς 
προσφυγής που προβλέπονται στην 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
9. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
μηχανισμών προσφυγής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη εκτέλεση στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους των 
αποφάσεων των αρμόδιων για την 
προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, κατά την έννοια της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, 
εάν οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν 
αναθέτουσες αρχές που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και 
συμμετέχουν στη σχετική διασυνοριακή 
διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 875
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Από κοινού δημόσιες συμβάσεις μεταξύ 
αναθετουσών αρχών από διαφορετικά 
κράτη μέλη
1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι 
αναθέτουσες αρχές διαφορετικών κρατών 
μελών μπορούν να αναθέτουν από κοινού 
δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιώντας 
έναν από τους τρόπους που 

                                               
1 EE L 395, 30.12. 1989, σ. 33.
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περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
2. Διάφορες αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή 
προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος μέλος, ή μέσω αυτής. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένη η κεντρική αρχή 
προμηθειών.
3. Διάφορες αναθέτουσες αρχές από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού μια δημόσια 
σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
συνάπτουν συμφωνία, όπου 
προσδιορίζονται:
(α) οι εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης·
(β) η εσωτερική οργάνωση της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της διαδικασίας, του 
καταμερισμού των αρμοδιοτήτων, της 
κατανομής των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών που πρόκειται να ανατεθούν 
και της σύναψης των συμβάσεων.
(γ) Για τον προσδιορισμό της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας
σύμφωνα με το στοιχείο α), οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
τις εθνικές διατάξεις οποιουδήποτε 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 
τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες 
αρχές.
4. Σε περίπτωση που διάφορες 
αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά 
κράτη μέλη έχουν συστήσει μια κοινή 
νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής 
συνεργασίας δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ή 
άλλων οντοτήτων που ιδρύονται δυνάμει 
της νομοθεσίας της Ένωσης, οι 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
συμφωνούν, μέσω απόφασης του 
αρμόδιου οργάνου της κοινής νομικής 
οντότητας, επί των εφαρμοστέων εθνικών 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων ενός 
από τα ακόλουθα κράτη μέλη:
(α) εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η κοινή νομική 
οντότητα· 
(β) εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της η 
κοινή νομική οντότητα.
(γ) Η εν λόγω συμφωνία μπορεί είτε να 
εφαρμόζεται για αόριστο χρονικό 
διάστημα, όταν καθορίζεται στη 
συστατική πράξη της κοινής νομικής 
οντότητας, είτε να περιορίζεται σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε 
ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή 
περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις 
συμβάσεων.
5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία 
που διέπει την ανάθεση της σύμβασης 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κατωτέρω κανόνες:
(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση μίας συμμετέχουσας 
αναθέτουσας αρχής εξ ονόματος των 
υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις του κράτους μέλους της εν 
λόγω αναθέτουσας αρχής·
(β) εάν η διαδικασία δεν διεξάγεται ούτε 
τελεί υπό τη διαχείριση μίας 
συμμετέχουσας αναθέτουσας αρχής εξ 
ονόματος των υπολοίπων, και
(i) αφορά σύμβαση έργων, οι αναθέτουσες 
αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το 
                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19.
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μεγαλύτερο μέρος των έργων·
(ii) αφορά σύμβαση υπηρεσιών ή 
προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται το 
σημαντικότερο μέρος των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
του στοιχείου α) ή β), οι αναθέτουσες 
αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας 
αρχής που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.
6. Ελλείψει συμφωνίας που να 
προσδιορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
δυνάμει της παραγράφου 4, η εθνική 
νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων, οι οποίες 
διεξάγονται από κοινές νομικές οντότητες 
που έχουν ιδρυθεί από διάφορες 
αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά 
κράτη μέλη, προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τους κατωτέρω κανόνες:
(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου 
της κοινής νομικής οντότητας, 
εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η 
νομική οντότητα·
(β) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός μέλους της 
νομικής οντότητας εξ ονόματος της εν 
λόγω νομικής οντότητας, εφαρμόζονται 
οι κανόνες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 στοιχεία α) και β).
εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
της παραγράφου 5 στοιχείο α) ή β), οι 
αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η νομική 
οντότητα.
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7. Μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να αναθέτουν 
μεμονωμένες συμβάσεις βάσει 
συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί 
από ή από κοινού με μια αναθέτουσα 
αρχή που βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος, με την προϋπόθεση ότι η 
συμφωνία-πλαίσιο περιέχει συγκεκριμένες 
διατάξεις που επιτρέπουν στην 
αντίστοιχη αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τις 
μεμονωμένες συμβάσεις.
8. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
υπόκεινται στους συνήθεις μηχανισμούς 
προσφυγής που προβλέπονται στην 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
9. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
μηχανισμών προσφυγής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη εκτέλεση στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους των 
αποφάσεων των αρμόδιων για την 
προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, κατά την έννοια της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, 
εάν οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν 
αναθέτουσες αρχές που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και 
συμμετέχουν στη σχετική διασυνοριακή 
διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

                                               
1 EE L 395, 30.12. 1989, σ. 33.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι
αναθέτουσες αρχές διαφορετικών κρατών 
μελών μπορούν να αναθέτουν από κοινού
δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιώντας 
έναν από τους τρόπους που 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στις
αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις από 
κοινού με αναθέτουσες αρχές από άλλα 
κράτη μέλη εάν:
(α) η κοινή ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
αιτιολογείται από τη διασυνοριακή φύση 
της σύμβασης
ή·
(β) η δημόσια σύμβαση 
συγχρηματοδοτείται από αναθέτουσες 
αρχές διαφορετικών κρατών μελών
ή·
(γ) η δημόσια σύμβαση έχει καινοτομικό 
χαρακτήρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις από κοινού με αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. 
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια σύμβαση μπορεί 
να ανατεθεί από κοινού με αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διάφορες αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή 
προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος μέλος, ή μέσω αυτής. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης διεξάγεται 

διαγράφεται
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σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένη η κεντρική αρχή 
προμηθειών.

Or. en

Τροπολογία 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάφορες αναθέτουσες αρχές από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού μια δημόσια 
σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
συνάπτουν συμφωνία, όπου 
προσδιορίζονται:

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι συμμετέχουσες 
αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμφωνία, 
όπου προσδιορίζονται:

Or. en

Τροπολογία 879
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να επιλέξουν τις εθνικές διατάξεις 
οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται τουλάχιστον μία από τις 
συμμετέχουσες αρχές.

Για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
να επιλέξουν τις εθνικές διατάξεις 
οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται τουλάχιστον μία από τις 
συμμετέχουσες αρχές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των συμβαλλόμενων μερών να προβούν σε επιλογή του δικαίου θα πρέπει να 
συνδεθεί με τη λογική της σύμβασης.

Τροπολογία 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία 
που διέπει την ανάθεση της σύμβασης 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κατωτέρω κανόνες:

διαγράφεται

(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση μίας συμμετέχουσας 
αναθέτουσας αρχής εξ ονόματος των 
υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις του κράτους μέλους της εν 
λόγω αναθέτουσας αρχής·
(β) εάν η διαδικασία δεν διεξάγεται ούτε 
τελεί υπό τη διαχείριση μίας 
συμμετέχουσας αναθέτουσας αρχής εξ 
ονόματος των υπολοίπων, και
(i) αφορά σύμβαση έργων, οι αναθέτουσες 
αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το 
μεγαλύτερο μέρος των έργων·
(ii) αφορά σύμβαση υπηρεσιών ή 
προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται το 
σημαντικότερο μέρος των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
του στοιχείου α) ή β), οι αναθέτουσες 
αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας 
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αρχής που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί οι αναθέτουσες αρχές να συμφωνούν σχετικά με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων. Η παράγραφος 5 δεν είναι αναγκαία. Η διαγραφή αυτής της 
παραγράφου θα απλουστεύσει το άρθρο.

Τροπολογία 881
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
του στοιχείου α) ή β), οι αναθέτουσες 
αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας 
αρχής που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Διάφορες αναθέτουσες αρχές από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και 
υπηρεσίες από ή μέσω μιας κεντρικής 
αρχής προμηθειών που βρίσκεται σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν τα εν λόγω κράτη μέλη 
έχουν προβλέψει τη δυνατότητα που 
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αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 
και εάν πληρούνται όλοι οι όροι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην 
περίπτωση αυτή τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συνάπτουν συμφωνία που καθορίζει ποιες 
εθνικές διατάξεις εφαρμόζονται στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ελλείψει συμφωνίας που να 
προσδιορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
δυνάμει της παραγράφου 4, η εθνική 
νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων, οι οποίες 
διεξάγονται από κοινές νομικές οντότητες 
που έχουν ιδρυθεί από διάφορες 
αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά 
κράτη μέλη, προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τους κατωτέρω κανόνες:

διαγράφεται

(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου 
της κοινής νομικής οντότητας, 
εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η 
νομική οντότητα·
(β) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός μέλους της 
νομικής οντότητας εξ ονόματος της εν 
λόγω νομικής οντότητας, εφαρμόζονται 
οι κανόνες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 στοιχεία α) και β).
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
της παραγράφου 5 στοιχείο α) ή β), οι 
αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις 
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εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η νομική 
οντότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί οι αναθέτουσες αρχές να συμφωνούν σχετικά με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες 
δημοσίων συμβάσεων. Η παράγραφος 6 δεν είναι αναγκαία. Η διαγραφή αυτής της 
παραγράφου θα απλουστεύσει το άρθρο.

Τροπολογία 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές
μπορούν να αναθέτουν μεμονωμένες 
συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαισίου που 
έχει συναφθεί από ή από κοινού με μια 
αναθέτουσα αρχή που βρίσκεται σε άλλο 
κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι η 
συμφωνία-πλαίσιο περιέχει συγκεκριμένες 
διατάξεις που επιτρέπουν στην αντίστοιχη 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτουσες αρχές να 
αναθέτουν τις μεμονωμένες συμβάσεις.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν 
σε μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές
τη δυνατότητα να αναθέτουν μεμονωμένες 
συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαισίου που 
έχει συναφθεί από ή από κοινού με μια 
αναθέτουσα αρχή που βρίσκεται σε άλλο 
κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι η 
συμφωνία-πλαίσιο περιέχει συγκεκριμένες 
διατάξεις που επιτρέπουν στην αντίστοιχη 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτουσες αρχές να 
αναθέτουν τις μεμονωμένες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική λειτουργία των 

διαγράφεται
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μηχανισμών προσφυγής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη εκτέλεση στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους των 
αποφάσεων των αρμόδιων για την 
προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, κατά την έννοια της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εάν 
οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν 
αναθέτουσες αρχές που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και 
συμμετέχουν στη σχετική διασυνοριακή 
διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια διάταξη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην πράξη. Δεν είναι σαφής ο τρόπος 
με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη εκτέλεση στην εσωτερική 
έννομη τάξη τους των (όχι απαραίτητα δικαστικών) αποφάσεων των αρμόδιων για την 
προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 886
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Πριν από την έναρξη των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων, τα κράτη μέλη, 
μαζί με τις αναθέτουσες αρχές και τους 
πολιτικούς ηγέτες σε όλα τα συναφή 
επίπεδα καθορίζουν μια στρατηγική 
προμηθειών, σε όλα τα επίπεδα – σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
– η οποία ανταποκρίνεται στις 
προτεραιότητες της παρούσας οδηγίας. 
Οι δημόσιες αρχές διασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική ακολουθείται και 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της παρούσας οδηγίας. 
Οι στρατηγικές αυτές διασφαλίζουν τη
συμμόρφωση προς τις κάτωθι αρχές 
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τουλάχιστον:
a) οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις 
δημόσιες συμβάσεις μαζί με τους 
πολιτικούς ηγέτες σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
συνιστούν βασικούς παράγοντες όσον 
αφορά τον καθορισμό των αρχών των 
στρατηγικών για τις δημόσιες συμβάσεις· 
β) πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 
διοργανώνονται δημόσιες ακροάσεις και 
διαβουλεύσεις με τους τελικούς χρήστες 
των προϊόντων και υπηρεσιών. Οι 
απόψεις των τελικών χρηστών 
τεκμηριώνονται και λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εκτέλεση της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων·
γ) η στρατηγική για τις δημόσιες 
συμβάσεις αποτελεί πολιτικό εργαλείο και 
δεσμευτικό έγγραφο κατά την εφαρμογή 
και εκτέλεση διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. Οι προτεραιότητες 
και οι στόχοι οποιασδήποτε διαδικασίας 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
ενδέχεται να μην διαφέρουν από τη 
στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 887
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν 
διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου 
να αξιολογήσουν τη διάρθρωση, την 
ικανότητα και τη δυναμικότητα της αγοράς
και να ενημερώσουν τους οικονομικούς 
φορείς σχετικά με τα σχέδια και τις 

1. Πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν 
διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου 
να αξιολογήσουν τη διάρθρωση, την 
ικανότητα και τη δυναμικότητα της αγοράς
και/ή να ενημερώσουν τους οικονομικούς 
φορείς σχετικά με τα σχέδια και τις 
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απαιτήσεις για τις προμήθειές τους. απαιτήσεις για τις προμήθειές τους.

Or. en

Τροπολογία 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με 
την αγορά, προκειμένου να αξιολογήσουν 
τη διάρθρωση, την ικανότητα και τη 
δυναμικότητα της αγοράς και να 
ενημερώσουν τους οικονομικούς φορείς 
σχετικά με τα σχέδια και τις απαιτήσεις για 
τις προμήθειές τους.

Πριν ξεκινήσει μια διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να διεξάγουν την απαραίτητη 
έρευνα αγοράς, προκειμένου να 
αξιολογήσουν τη διάρθρωση, την 
ικανότητα και τη δυναμικότητα της αγοράς
ή να ενημερώσουν τους οικονομικούς 
φορείς σχετικά με τα σχέδια και τις 
απαιτήσεις για τις προμήθειές τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση προκειμένου να φανεί ότι, σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες, 
συνιστά η έναρξη μιας διαδικασίας το χρονικό όριο και όχι η εσωτερική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Οι «διαβουλεύσεις με την αγορά» πρέπει να αντικατασταθούν από την 
«έρευνα αγοράς», καθώς ο όρος «διαβούλευση» μπορεί να περιορίσει την έννοια της έρευνας 
αγοράς στην έρευνα που έχει «χαρακτήρα διαλόγου». Θα πρέπει να είναι δυνατές για 
παράδειγμα και οι απλές ερωτήσεις σχετικά με το εάν προσφέρεται κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία στην αγορά ή όχι.

Τροπολογία 889
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 
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αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν 
τις συμβουλές διοικητικών δομών 
υποστήριξης ή τρίτων μερών ή 
συμμετεχόντων της αγοράς, εφόσον οι εν 
λόγω συμβουλές δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του 
ανταγωνισμού και δεν καταλήγουν σε 
παραβίαση των αρχών της αποφυγής των 
διακρίσεων και της διαφάνειας.

αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν 
τις συμβουλές διοικητικών δομών 
υποστήριξης ή τρίτων μερών ή 
συμμετεχόντων της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό.

Τροπολογία 890
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν 
τις συμβουλές διοικητικών δομών 
υποστήριξης ή τρίτων μερών ή 
συμμετεχόντων της αγοράς, εφόσον οι εν 
λόγω συμβουλές δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του 
ανταγωνισμού και δεν καταλήγουν σε 
παραβίαση των αρχών της αποφυγής των 
διακρίσεων και της διαφάνειας.

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν 
τις συμβουλές διοικητικών δομών 
υποστήριξης ή τρίτων μερών ή 
συμμετεχόντων της αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο μέρος της πρότασης πρέπει να διαγραφεί, καθώς στην πράξη θα οδηγήσει σε 
προβλήματα εφαρμογής. Τα κριτήρια για την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού κάποια 
συμβουλής δεν μπορούν να οριστούν. Εκτός αυτού δεν είναι σαφές ποιο χρονικό σημείο 
εκτίμησης είναι καθοριστικό για την αναθέτουσα αρχή (προοπτική εκ των προτέρων ή εκ των 
υστέρων). Ο δημόσιος τομέας υπόκειται εκτός αυτού στη γενική αρχή της μη διάκρισης και της 
διαφάνειας.
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Τροπολογία 891
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν 
τις συμβουλές διοικητικών δομών 
υποστήριξης ή τρίτων μερών ή 
συμμετεχόντων της αγοράς, εφόσον οι εν 
λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού και 
δεν καταλήγουν σε παραβίαση των αρχών 
της αποφυγής των διακρίσεων και της 
διαφάνειας.

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν 
τις συμβουλές διοικητικών δομών 
υποστήριξης ή τρίτων μερών ή 
συμμετεχόντων της αγοράς, εφόσον οι εν 
λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού και 
δεν καταλήγουν σε παραβίαση των αρχών 
της αποφυγής των διακρίσεων και της 
διαφάνειας και δεν υπάρχει κώλυμα για 
τον φορέα από τον οποίο εζητήθησαν οι 
συμβουλές να συμμετάσχει στη 
διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.

Or. pt

Τροπολογία 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. 

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. 
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Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει: 
(i) είτε να διευκρινίζουν, στην πρόσκληση 
συμμετοχής σε διαβούλευση ποιες 
πληροφορίες θεωρούνται συναφείς και 
κατά συνέπεια ενδέχεται να 
κοινοποιηθούν σε όλους τους πιθανούς 
ενδιαφερόμενους
(ii) είτε να διευκρινίζουν λεπτομερώς τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων στη 
διαβούλευση καθώς και τις διαδικασίες 
που έχουν στη διάθεσή τους έτσι ώστε να 
τους δίνεται η δυνατότητα να 
προστατεύουν τις πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Τροπολογία 893
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
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άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν παρεχόμενων από 
την αναθέτουσα αρχή πληροφοριών στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προσφέροντες δεν πρέπει να μπορούν να δέχονται παρά μόνον τις παρεχόμενες από την 
αναθέτουσα αρχή πληροφορίες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης της σύμβασης 
και όχι πληροφορίες "που αντηλλάγησαν" και οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία 
της προσφοράς, πράγμα που θα δημιουργούσε διακρίσεις μεταξύ των προσφερόντων που 
συμμετέχουν στην διαδικασία της προκαταρκτικής διαβούλευσης της σύμβασης.

Τροπολογία 894
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. Οι αναθέτουσες αρχές είτε (i) 
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προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

διευκρινίζουν στην πρόσκληση 
συμμετοχής στη διαβούλευση ποιες 
πληροφορίες θεωρούνται συναφείς και 
κατά συνέπεια ενδέχεται να 
κοινοποιηθούν σε όλους τους πιθανούς 
ενδιαφερόμενους είτε (ii) καθορίζουν 
λεπτομερώς τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων στη διαβούλευση και τις 
διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους 
έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα 
να προστατεύουν τις πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο 
ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν 
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί 
συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια ενδεχόμενη πρακτική δυσκολία όσον αφορά την αναγνώριση και τη συμφωνία με 
τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με το τι συνιστά σε κάθε περίπτωση «συναφείς πληροφορίες» οι 
οποίες κοινοποιούνται κατά τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς και σχετικά με το 
ποιες πληροφορίες θα πρέπει να μείνουν εμπιστευτικές. Εάν επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές 
να ορίζουν με σαφήνεια είτε τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι συναφείς για 
κοινοποίηση είτε τις διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα διάφορα συμβαλλόμενα μέρη και θα διασφαλίζονται τα 
συμφέροντα των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 895
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν 
τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να 
έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι 
προμήθειες και πρέπει να συνδέονται με 
το αντικείμενο της σύμβασης.
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Or. en

Τροπολογία 896
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που 
απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες 
ή οι προμήθειες. προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της αναθέτουσας 
αρχής όσον αφορά τη χρήση, τη 
βιωσιμότητα και την καλή μεταχείριση 
των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Καθορίζουν τη λειτουργικότητα που 
πρόκειται να προσφέρουν το έργο, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α και β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22. Στις τεχνικές προδιαγραφές 
περιλαμβάνονται επίσης:
(α) κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η 
τήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, 
ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ισότιμη 
μεταχείριση των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
εξισορρόπηση επαγγελματικής -
προσωπικής ζωής), κοινωνική 
ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων δυνατότητες 
απασχόλησης για εργαζόμενους με 
αναπηρία και μειονεκτούντες ή 
κοινωνικά ευάλωτους εργαζόμενους 
(όπως ανέργους επί μακρό χρόνο, Ρομά, 
μετανάστες ή νεότερους και 
ηλικιωμένους εργαζόμενους), πρόσβαση 
σε μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης, 
συμμετοχή των χρηστών και διαβούλευση 
μ’ αυτούς, προσιτές τιμές, ανθρώπινα 
δικαιώματα και εμπόριο με δεοντολογικά 
κριτήρια·
(β) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και 
συμβάσεις για το σχεδιασμό έργων, η 
οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί να 
εκτελέσει τη σύνθεση.

Or. de

Τροπολογία 899
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 900
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
σημείο 22.

Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται
επίσης στην ειδική διαδικασία παραγωγής 
ή παροχής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, και 
στην κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
σημεία 22, 22α και 22β.

Or. fr

Τροπολογία 901
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
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παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22.

παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων 
κοινωνικά βιώσιμων και ευαίσθητων 
όσον αφορά την ευημερία των ζώων 
διαδικασιών παραγωγής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22.

Or. en

Τροπολογία 902
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22, υπό τον όρο να συνδέονται με 
το αντικείμενο της σύμβασης και να είναι 
ανάλογα της αξίας και των στόχων της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποχρεωθούν να αποδείξουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν 
πρόσβαση, ικανότητα ή ευθύνη έως το τέλος της αλυσίδας εφοδιασμού. Για αυτούς τους λόγους 
θα πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές να παραμένουν αυστηρά συνδεδεμένες με το αντικείμενο 
της σύμβασης και οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες με την αξία και τους στόχους της 
σύμβασης.

Τροπολογία 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που το 
αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση 
από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ 
κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες 
ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός
από δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις.

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που το 
αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση 
από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ 
κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες 
ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, 
εκτός, όλως εξαιρετικώς, δεόντως
δικαιολογημένων περιπτώσεων.
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Or. es

Τροπολογία 905
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που το 
αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση 
από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ 
κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες 
ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός 
από δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις.

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που το 
αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση 
από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ 
κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες 
ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Τροπολογία 906
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν, κατά 
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περίπτωση, απαιτήσεις σχετικά με:
(α) τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 
επιπέδων περιβαλλοντικής και κλιματικής 
απόδοσης και των επιδόσεων όσον αφορά 
τον κοινωνικό αντίκτυπο·
(β) τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής·
(γ) την οργάνωση, τα προσόντα και την 
πείρα του προσωπικού στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης·
(δ) την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές 
και τις μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση 
ετικετών, τις οδηγίες χρήσης·
(ε) τους κανόνες σχεδιασμού και 
κοστολόγησης, τους όρους δοκιμής, 
ελέγχου και παραλαβής των έργων, 
καθώς και τις κατασκευαστικές μεθόδους 
ή τεχνικές και κάθε άλλον όρο τεχνικού 
χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι 
σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή 
ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά 
με τα περατωμένα έργα καθώς και με τα 
υλικά ή τα στοιχεία που περιλαμβάνουν 
τα έργα αυτά.
στ) την προώθηση καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών υποβάλλοντας 
προσφορές για λύσεις σε προβλήματα, 
αντί για ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων, καταρτίζονται τεχνικές 
προδιαγραφές έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα έργα 
που αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης πληρούν τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 
την στιγμή του σχεδιασμού της 
επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων (προστασία δεδομένων εκ 
σχεδιασμού).

Or. en

Τροπολογία 908
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα 
προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής 
πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια 
προσβασιμότητας, καθορίζονται με 
παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα 
προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής 
πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία 
ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, 
καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω 
πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα 
προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής 
πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια 
προσβασιμότητας, καθορίζονται με 
παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά πρότυπα 
προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής 
πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια 
προσβασιμότητας και τα περιβαλλοντικά 
ή κοινωνικά κριτήρια, καθορίζονται με 
παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να 
περιλαμβάνουν επίσης και απαιτήσεις 
που αφορούν:
α) τις συνθήκες απασχόλησης, την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 911
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγγυώνται 
ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών 
φορέων στη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων και δεν έχουν ως αποτέλεσμα 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγγυώνται 
ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών 
φορέων στη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων και δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
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τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών 
στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
στον ανταγωνισμό.

τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών 
στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
στον ανταγωνισμό. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές καταρτίζονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
επιτυχία στον διαγωνισμό ή σε κάθε άλλη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
δεν θα βασίζεται μόνο ή κυρίως στον 
ανταγωνισμό όσον αφορά την ασφάλεια 
των θέσεων εργασίας ή των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων.

Or. fi

Τροπολογία 912
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγγυώνται 
ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών 
φορέων στη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων και δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών 
στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
στον ανταγωνισμό.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγγυώνται 
ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών 
φορέων στη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων και δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών 
στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
στον ανταγωνισμό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διασφαλίζουν 
ότι οι δημόσιες συμβάσεις δεν βασίζονται 
μόνο στον ανταγωνισμό που στηρίζεται 
σε χειρότερες εργασιακές συνθήκες του 
προσωπικού ή σε περικοπές θέσεων 
εργασίας.

Or. fi

Τροπολογία 913
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 914
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών, με την προϋπόθεση ότι 
οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς 
ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες 
να προσδιορίζουν το αντικείμενο της 
σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να 
αναθέτουν τη σύμβαση·
συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, των απαιτήσεων που 
αφορούν τα χαρακτηριστικά του κύκλου 
ζωής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 3 σημείο 22α (νέο)·

Or. de
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Τροπολογία 915
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 916
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, με την 
προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι 
επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν 
στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο της σύμβασης και στις 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη 
σύμβαση. Οι επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις θα πρέπει να διατυπώνονται 
με τρόπο ώστε όλοι οι προσφέροντες που
πληρούν ισοδύναμες ή συγκρίσιμες 
απαιτήσεις να έχουν πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις. Εάν η αναθέτουσα 
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αρχή απορρίπτει κάποια προσφορά λόγω 
μη ισοδυναμίας ή μη συγκρισιμότητάς 
της, θα πρέπει να παρέχει στον 
προσφέροντα τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία.

Or. nl

Τροπολογία 917
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 918
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να μην επιφέρουν διακρίσεις και να είναι ουδέτερες από 
τεχνολογική άποψη. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στη χρήση 
των προτύπων και προδιαγραφών στις δημόσιες συμβάσεις. Οι ουδέτερες από τεχνολογική 
άποψη προδιαγραφές χωρίς διακρίσεις απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις, γεγονός που οδηγεί στην 
καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Η ουδέτερη τεχνολογία διασφαλίζει επίσης ότι οι 
αρχές μπορούν να επιλέγουν από ευρεία ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, και έτσι να 
επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες από οικονομική άποψη λύσεις. 

Τροπολογία 920
Mitro Repo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τα κριτήρια ποιότητας θεωρούνται 
ισοδύναμα των προτύπων και κάθε άλλο 
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας που εφαρμόζονται στη χώρα, 
την περιοχή και τον τομέα στον οποίο 
πρέπει να εκτελεστεί η δημόσια σύμβαση.

Or. fi

Τροπολογία 921
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 

4. Εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο 
της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές
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προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, 
όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

μπορούν να περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που 
χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
ή εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής. Η εν λόγω μνεία 
ή αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

Or. en

Τροπολογία 922
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν 
δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως 
ακριβής και κατανοητή περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να περιέχουν 
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ή αναπτυξιακού ή 
επιχειρηματικού προτύπου ή μεθόδου, ή 
εμπορικού σήματος ή διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής ή τόπου 
παραγωγής, που θα είχαν ως αποτέλεσμα 
να ευνοούνται ή να αποκλείονται 
ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα 
προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή αναφορά 
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι 
δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και 
κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου 
της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της 
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ισοδύναμο». παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

Or. en

Τροπολογία 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν 
δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως 
ακριβής και κατανοητή περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή
αναπτυξιακού ή επιχειρηματικού 
προτύπου ή μεθόδου, ή εμπορικού 
σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπου 
ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής
ή τόπου παραγωγής, καθώς κάθε τέτοια 
αναφορά θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά συνοδεύεται
συστηματικά από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, είναι σημαντικό όλοι οι 
προσφέροντες να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Οι διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
τεχνολογία ή τον τόπο παραγωγής θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Ενδεχόμενες προτιμήσεις, είτε όσον αφορά ορισμένες τεχνολογίες, επιχειρηματικά 
μοντέλα, πωλητές ή την προέλευση των προϊόντων, καταπνίγουν την καινοτομία και τον 
ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι φορείς να μην μπορούν να επιλέξουν τις λύσεις που 
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ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης προμήθειας.

Τροπολογία 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή
εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν 
δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως 
ακριβής και κατανοητή περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3. Η εν λόγω 
μνεία ή αναφορά συνοδεύεται από τους 
όρους «ή ισοδύναμο».

4. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο όταν
δικαιολογείται από το αντικείμενο της 
σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές
μπορούν να περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή τύπου 
ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής.
Η εν λόγω μνεία ή αναφορά συνοδεύεται 
από τους όρους «ή ισοδύναμο».

Or. en

Τροπολογία 925
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
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εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν 
δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως 
ακριβής και κατανοητή περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα.

Η εν λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, 
κατ’ εξαίρεση:
α) όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3. η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά συνοδεύεται από 
τους όρους «ή ισοδύναμο».

β) όταν η σύμβαση το δικαιολογεί και η 
μνεία ή η αναφορά αφορά τον εντοπισμό 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του προϊόντος ή της μεθόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον εντοπισμό στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προϊόντος ή της μεθόδου όταν αυτό δικαιολογείται από την 
σύμβαση.

Τροπολογία 926
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί 
τη δυνατότητα παραπομπής στις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί 
τη δυνατότητα παραπομπής στις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 3 στοιχείο β), δεν απορρίπτει 
προσφορά με την αιτιολογία ότι τα 
δημοπρατούμενα έργα, οι προμήθειες και 
οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, 
εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην 
προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο 
μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των 
αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο 
άρθρο 42, ότι οι λύσεις που προτείνει 
πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές.

παράγραφο 3 στοιχείο β), δεν απορρίπτει 
προσφορά με την αιτιολογία ότι τα 
δημοπρατούμενα έργα, οι προμήθειες και 
οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, 
εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην 
προσφορά του, με ενδεδειγμένα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο 
άρθρο 42, ότι οι λύσεις που προτείνει 
πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών και για την αποφυγή 
διακρίσεων έναντι των προσφερόντων που επενδύουν χρόνο και χρήματα σε πιστοποιητικά ή 
εκθέσεις δοκιμών, η έγκριση της ισοδυναμίας πρέπει να επιβαρύνει τον προσφέροντα που 
αιτείται την ισοδυναμία.

Τροπολογία 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη 
δυνατότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο α) για τη διατύπωση 
των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά 
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές 
απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που 
πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο 
αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, 
μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μια κοινή 
τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο 
ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή 

Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη 
δυνατότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο α) για τη διατύπωση 
των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τις
επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, 
δεν απορρίπτει προσφορά έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα 
εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί 
μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μια 
ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μια κοινή 
τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο 
ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή 
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τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει 
ορίσει.

τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει 
ορίσει.

Or. en

Τροπολογία 928
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά 
του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 42, ότι το έργο, η 
προμήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το 
πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή 
στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες 
έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά 
του, με ενδεδειγμένα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 42, ότι το έργο, η 
προμήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το 
πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή 
στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες 
έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Or. en

Τροπολογία 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε 
θέση να ελέγχουν και να παρακολουθούν 
εάν πληρούνται οι απαιτήσεις κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών καθώς και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 930
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στις 
τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια 
ανάθεσης ή στις ρήτρες επιδόσεων της 
σύμβασης, περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή 
άλλες απαιτήσεις ή κριτήρια, μπορούν να 
απαιτούν τα εν λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή 
οι προμήθειες να φέρουν συγκεκριμένο 
σήμα ως αποδεικτικό στοιχείο ότι 
πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις ή 
κριτήρια, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 931
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 933
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 934
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι απαιτήσεις που πρέπει να 
εκπληρωθούν για την απόκτηση του 
σήματος αφορούν αποκλειστικά τα
κριτήρια που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και που είναι 
κατάλληλα για τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 935
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι απαιτήσεις για το σήμα που είναι
κατάλληλες για τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

Or. fr
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Τροπολογία 936
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 937
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας τις απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το αντικείμενο 
της σύμβασης δεν υπάρχει περιθώριο για σήματα που αφορούν για παράδειγμα το εργασιακό 
περιβάλλον.
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Τροπολογία 938
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 939
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) οι απαιτήσεις για το σήμα, οι οποίες 
πρέπει να πληρούνται για την απόκτησή 
του, βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν 
να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο 
και που δεν εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 940
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 941
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 942
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) οι κανόνες που διέπουν την επιλογή 
είναι ανάλογοι της φύσης της σύμβασης·

Or. nl
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Τροπολογία 943
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην 
οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
όλα τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
οργανισμών, καταναλωτών, 
κατασκευαστών, σωματείων, διανομέων 
και περιβαλλοντικών και κοινωνικών
οργανώσεων· Η συμμετοχή κρατικών 
οργανισμών είναι δυνατή αλλά όχι 
υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 945
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) τα σήματα, το πιστοποιητικό ή 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα διασφάλισης
καθιερώνονται μέσω ανοικτής και 
διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
οργανισμών, καταναλωτών, 
κατασκευαστών, διανομέων και 
περιβαλλοντικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 948
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 949
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 950
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τα σήματα, το πιστοποιητικό και άλλα 
συστήματα διασφάλισης είναι προσιτά σε 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 951
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τα σήματα, τα πιστοποιητικά ή άλλα 
συστήματα διασφάλισης είναι προσιτά σε 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en
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Τροπολογία 952
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) οι απαιτήσεις που πρέπει πληρούνται 
για την απόκτηση του σήματος 
καθορίζονται από τρίτο μέρος, το οποίο 
είναι ανεξάρτητο από τον οικονομικό 
φορέα που υποβάλλει αίτηση για το σήμα.

Or. en

Τροπολογία 953
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) η επαλήθευση και διαπίστευση της 
συμμόρφωσης με το σήμα, το 
πιστοποιητικό ή άλλο σύστημα 
διασφάλισης καθορίζονται από τρίτο 
μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον 
οικονομικό φορέα που υποβάλλει αίτηση 
για το εν λόγω σήμα, το πιστοποιητικό ή 
άλλο σύστημα διασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 954
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πιστοποιητικού ή άλλου συστήματος 
διασφάλισης καθορίζονται από τρίτο 
μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον 
οικονομικό φορέα που υποβάλλει αίτηση 
για το εν λόγω σήμα, το πιστοποιητικό ή 
άλλο σύστημα διασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 955
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 956
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) το σήμα, το πιστοποιητικό ή άλλο 
σύστημα διασφάλισης θα πρέπει να 
παρέχει και να εξασφαλίζει το υψηλότερο 
επίπεδο λογοδοσίας και ποιότητας που 
σχετίζεται με το αντικείμενο της 
σύμβασης έτσι ώστε να αποφεύγεται 
ενδεχόμενη κατάχρηση του συστήματος 
σήμανσης.

Or. en
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Τροπολογία 957
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τα προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα,
οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
αποδέχονται επίσης τον τεχνικό φάκελο 
του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα. Για τα προϊόντα που 
δεν φέρουν το σήμα, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να αποδέχονται επίσης τον 
τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, μόνο όμως 
από οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
πρόσβαση στο εν λόγω πιστοποιητικό, ή 
χωρίς τη δυνατότητα να το αποκτήσουν 
εμπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 958
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 959
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του ειδικού σήματος που 
αναφέρεται από τις αναθέτουσες αρχές. Οι 
αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις, στα οποία μπορεί 
να περιλαμβάνεται ο τεχνικός φάκελος 
του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση στο σήμα ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να το αποκτήσει εμπρόθεσμα 
υπό τον όρο η έλλειψη πρόσβασης να μην 
οφείλεται στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Εντούτοις, για την αποφυγή 
διακρίσεων έναντι των προσφερόντων 
που επενδύουν χρόνο και χρήματα σε 
πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών, η 
έγκριση της ισοδυναμίας πρέπει να 
επιβαρύνει τον προσφέροντα που αιτείται 
την ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 

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

απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 
από τις αναθέτουσες αρχές. Για τα 
προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, οι 
αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης τον 
τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Η απόδειξη 
της ισοτιμίας εν σχέσει προς το αιτούμενο 
σήμα βαρύνει τον προσφέροντα.

Or. fr

Τροπολογία 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 
από τις αναθέτουσες αρχές. Για τα 
προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, οι 
αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης τον 
τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Θα 
ευνοούνται ή θα προτιμώνται τα σήματα, 
οι τεχνικοί φάκελοι ή άλλα αποδεικτικά 
στην διαδικασία ανάπτυξης, 
πιστοποίησης ή ελέγχου των οποίων 
μετείχαν κυβερνητικοί οργανισμοί, 
περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 
οργανώσεις.

Or. es

Τροπολογία 962
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 
από τις αναθέτουσες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 964
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απαίτηση ενός συγκεκριμένου σήματος 
από την αναθέτουσα αρχή δεν πρέπει να 
αποβλέπει στην δημιουργία διακρίσεων 
μεταξύ των προσφερόντων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας των δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση των σημάτων για τον καθορισμό κριτηρίων ανάθεσης δεν πρέπει να οδηγεί σε 
πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις προκειμένου να ευνοηθούν ορισμένοι εκ των 
προσφερόντων εν σχέσει προς άλλους.

Τροπολογία 965
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 966
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένα σήμα πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ), δ) και 
ε), αλλά επιπλέον ορίζει απαιτήσεις που 
δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με 
παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγραφές 
του εν λόγω σήματος ή, εάν είναι 
αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών 
προδιαγραφών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και είναι 
κατάλληλα για τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών του εν λόγω 
αντικειμένου.

2. Εάν ένα σήμα, πιστοποιητικό ή άλλο 
σύστημα διασφάλισης πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία 
β), γ), δ) και ε), αλλά επιπλέον ορίζει 
απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ορίζουν την τεχνική 
προδιαγραφή με παραπομπή στις 
λεπτομερείς προδιαγραφές του εν λόγω 
σήματος, πιστοποιητικού ή άλλου 
συστήματος διασφάλισης ή, εάν είναι 
αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών 
προδιαγραφών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και είναι 
κατάλληλα για τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών του εν λόγω 
αντικειμένου.

Or. en

Τροπολογία 967
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένα σήμα πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ), δ) και 
ε), αλλά επιπλέον ορίζει απαιτήσεις που 
δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με 
παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγραφές 
του εν λόγω σήματος ή, εάν είναι 
αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών 
προδιαγραφών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και είναι 
κατάλληλα για τον ορισμό των 

2. Εάν ένα σήμα, πιστοποιητικό και άλλο 
σύστημα διασφάλισης πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία 
β), γ), δ) και ε), αλλά επιπλέον ορίζει 
απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ορίζουν την τεχνική 
προδιαγραφή με παραπομπή στις 
λεπτομερείς προδιαγραφές του εν λόγω 
σήματος, πιστοποιητικού και άλλου 
συστήματος διασφάλισης ή, εάν είναι 
αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών 
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χαρακτηριστικών του εν λόγω 
αντικειμένου.

προδιαγραφών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και είναι 
κατάλληλα για τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών του εν λόγω 
αντικειμένου.

Or. en

Τροπολογία 968
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό ή 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από 
τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό ή 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από 
τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια 
που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή 
τις ρήτρες επιδόσεων της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 969
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 
εκδιδόμενων από αναγνωρισμένους 
οργανισμούς, που να βεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη 
τεχνική προδιαγραφή, οφείλουν να 
δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους 

Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 
εκδιδόμενων από κάποιον ειδικό 
οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης οφείλουν να δέχονται 
επίσης πιστοποιητικά από άλλους 
ισοδύναμους αναγνωρισμένους 
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ισοδύναμους αναγνωρισμένους 
οργανισμούς.

οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός 
από αυτά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό φάκελο 
του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις 
εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να 
τα αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 971
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 
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των σχετικών προθεσμιών. των σχετικών προθεσμιών, υπό τον όρο η 
έλλειψη πρόσβασης να μην οφείλεται 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Εντούτοις, προκειμένου να περιοριστεί η 
επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών και 
για την αποφυγή διακρίσεων έναντι των 
προσφερόντων που επενδύουν χρόνο και 
χρήματα σε πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, η έγκριση της ισοδυναμίας 
πρέπει να επιβαρύνει τον προσφέροντα 
που αιτείται την ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 
των σχετικών προθεσμιών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα και ισοδύναμα αποδεικτικά 
μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό 
φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις 
εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να 
τα αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 
των σχετικών προθεσμιών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 
των σχετικών προθεσμιών. Τα ανωτέρω 
αποδεικτικά μέσα πρέπει να 
υποστηρίζονται από επαληθεύσιμες και 
όχι μεροληπτικές επιστημονικές 
πληροφορίες.

Or. it

Τροπολογία 974
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με 
τα στοιχεία και τα έγγραφα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40 
παράγραφος 6, το άρθρο 41 και τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, με σκοπό την απόδειξη της 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 88.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με 
τα στοιχεία και τα έγγραφα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40 
παράγραφος 6, το άρθρο 41 και τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 88.

Or. en
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Τροπολογία 975
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται, εάν δεν υπάρχει σχετική 
επισήμανση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν 
εναλλακτικές προσφορές, υπό τον όρο 
αυτές να συνδέονται με το αντικείμενο 
της σύμβασης. Εάν δεν επιτρέπουν 
εναλλακτικές προσφορές το αναφέρουν 
στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, εάν ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, αναφέρουν στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν 
επιτρέπουν ή όχι την υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν
απορρίπτονται, εάν δεν υπάρχει σχετική 
επισήμανση.

Or. en

Τροπολογία 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού 
ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού χρησιμοποιείται 
προκαταρκτική διακήρυξη, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
αν επιτρέπουν ή όχι την υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν 

1. Οι προσφέροντες μπορούν με βασική 
πρόταση να υποβάλλουν εναλλακτικές 
προσφορές.
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επιτρέπονται, εάν δεν υπάρχει σχετική 
επισήμανση.

Or. fr

Τροπολογία 977
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1, εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εναλλακτική προσφορά είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος σχεδιασμού, 
εκτέλεσης ή χρηματοδότησης της 
σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 978
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται,
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν 
εναλλακτικές προσφορές. Εάν οι 
αναθέτουσες αρχές δεν επιθυμούν να 
επιτρέψουν την υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών το αναφέρουν στη διακήρυξη 
διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο προκήρυξης 
του διαγωνισμού χρησιμοποιείται 
προκαταρκτική διακήρυξη, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι εναλλακτικές προσφορές επιτρέπονται,
χωρίς σχετική επισήμανση.

Or. en
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Τροπολογία 979
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται, 
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
απαγορεύουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν απαγορεύουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές επιτρέπονται, εάν 
δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

Or. fr

Τροπολογία 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται,
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Επιτρέπουν κατά κανόνα την υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών εκτός και εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στη διακήρυξη 
διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο προκήρυξης 
του διαγωνισμού χρησιμοποιείται 
προκαταρκτική διακήρυξη, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι εναλλακτικές προσφορές επιτρέπονται,
εκτός και αν υπάρχει σχετική επισήμανση
για το αντίθετο.

Or. en
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Τροπολογία 981
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν 
τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών 
των προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν 
ότι τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης 
μπορούν να εφαρμοστούν επωφελώς σε 
εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις 
εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς 
και σε συμμορφούμενες προσφορές που 
δεν είναι εναλλακτικές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν 
τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές. 
Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα 
κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

Or. en

Τροπολογία 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν 
τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 

2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.
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εναλλακτικές.

Or. fr

Τροπολογία 983
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν 
τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

2. Όταν δεν απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές, οι αναθέτουσες 
αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να 
πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

Or. fr

Τροπολογία 984
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν 
τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 

2. Οι εναλλακτικές προσφορές είναι 
δυνατό να επιτρέπονται στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης στα οποία ορίζονται 
οι ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες 
πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές, καθώς και ο τρόπος υποβολής 
αυτών των προσφορών. Αυτές οι 
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επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

ελάχιστες απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν θα 
επηρεάσουν το αντικείμενο της 
σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να απορρίψει εναλλακτικές προσφορές με 
την αιτιολογία ότι θα επηρέαζαν το 
αντικείμενο της σύμβασης. Επίσης, 
διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν 
επωφελώς σε εναλλακτικές προσφορές που 
πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, καθώς 
και σε συμμορφούμενες προσφορές που 
δεν είναι εναλλακτικές.

Or. en

Τροπολογία 985
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τους μόνο τις εναλλακτικές προσφορές 
που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που 
έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές 

διαγράφεται
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δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά για τον μόνο λόγο ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε 
στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη 
σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι 
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 987
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που 
έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά για τον μόνο λόγο ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη 
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη 
σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι 
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές δεν 
απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά 
για τον μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα 
οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη 
σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση εναλλακτικών προϊόντων και μεθόδων παραγωγής συνιστά ένα από τα καλύτερα 
μέσα. Η χρήση τους θα πρέπει να ενθαρρύνεται και όχι να παρεμποδίζεται.

Τροπολογία 988
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που 
έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές 
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά για τον μόνο λόγο ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη 
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη 
σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι 
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που δεν
έχουν απαγορεύσει τις εναλλακτικές 
προσφορές δεν απορρίπτουν μια 
εναλλακτική προσφορά για τον μόνο λόγο 
ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, 
είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και 
όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε 
στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι 
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 989
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα
1. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
αν οι προσφορές περιορίζονται μόνο σε 
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ένα ή περισσότερα τμήματα.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη 
και εάν έχει επισημανθεί η δυνατότητα 
υποβολής προσφορών για όλα τα 
τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των 
τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε 
έναν προσφέροντα, με την προϋπόθεση 
ότι ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 
Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν και 
αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες για 
την ανάθεση των διαφόρων τμημάτων, σε 
περίπτωση που η εφαρμογή των 
επιλεγμένων κριτηρίων ανάθεσης θα είχε 
ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν 
προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν 
τον μέγιστο αριθμό.
3. Εάν είναι δυνατή η ανάθεση 
περισσότερων του ενός τμημάτων στον 
ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να προβλέπουν είτε την ανάθεση 
μίας σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν διάφορα 
ή όλα τα τμήματα.
Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 66 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
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που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους τις 
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
για την εν λόγω σύγκριση. Οι εν λόγω 
μέθοδοι είναι διαφανείς, αντικειμενικές 
και δεν εισάγουν διακρίσεις.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων όλων των εργοληπτών, 
υπό τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
στον οποίο έχει ανατεθεί ένα τμήμα που 
αφορά τον συντονισμό του συνολικού 
έργου ή τα σχετικά τμήματα αυτού.

Or. da

Τροπολογία 990
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
διατάξεις σχετικά με την υποδιαίρεση 
των συμβάσεων σε τμήματα σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναφέρουν, στη διακήρυξη διαγωνισμού ή 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές 
περιορίζονται μόνο σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξία της σύμβασης καθορίζεται από την ίδια τη φύση και κλίμακα των προϊόντων, των έργων 
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ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Ο λόγος που η αξία μιας 
σύμβασης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ θα είναι αυτονόητος, ανάλογα με το 
αντικείμενο. Για αυτόν τον λόγο συνιστά περιττή διοικητική επιβάρυνση και υπερβολική 
υποχρέωση για τις αναθέτουσες αρχές η υποχρέωση να δίνουν σε κάθε σύμβαση μεγαλύτερης 
κλίμακας εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους που η σύμβαση έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ 
και για ποιον λόγο δεν έχει υποδιαιρεθεί.

Τροπολογία 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5,
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα,
παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση σχετικά με την επιλογή της να 
προβεί ή όχι σε υποδιαίρεση τω δημοσίων 
συμβάσεων σε τμήματα.

Or. fr

Τροπολογία 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα.



PE492.859v01-00 144/186 AM\908712EL.doc

EL

αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 993
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε τμήματα.

Or. fr

Τροπολογία 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, 
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει σκόπιμο 
να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα, παρέχει 
συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε τμήματα. Για δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 500 000
ευρώ και για συμβάσεις έργου αξίας ίσης 
ή μεγαλύτερης από 10 000 000 ευρώ όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, 
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει σκόπιμο 
να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα, το 
αναφέρει στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, δεν υπάρχει ανάγκη να δηλωθεί ότι το άρθρο αναφέρεται στις 
συμβάσεις με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
καθώς πρόκειται για κάτι προφανές. Αρκεί μόνο να αναφερθούν συγκεκριμένα όρια, τα οποία 
πρέπει να είναι διαφορετικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αφενός, και για έργα 
αφετέρου, καθώς τα εν λόγω κατώτατα όρια διαφέρουν κατά παράδοση σύμφωνα με τις οδηγίες 
περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5,
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα, 
παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 

Για να διευκολυνθεί η καλύτερη 
πρόσβαση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, 
αυτές μπορούν να υποδιαιρούνται σε 
ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. Για 
δημόσιες συμβάσεις αξίας ίσης ή 
μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 1.000.000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, οι 
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σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

αναθέτουσες αρχές παρέχουν αιτιολόγηση 
για τη μη υποδιαίρεση της σύμβασης σε 
τμήματα στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 996
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις 
για τους σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Για να προκαλέσει τον ευρύτερο δυνατό 
ανταγωνισμό και εκτός εάν το 
αντικείμενο της σύμβασης καθιστά 
αδύνατη την υποδιαίρεση με βάση τη 
φύση των εν λόγω υπηρεσιών, η 
αναθέτουσα αρχή συνάπτει τη σύμβαση σε 
χωριστά τμήματα. Εάν η σύμβαση δεν
μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τμήματα επειδή 
λόγω του αντικείμενου της είναι αδύνατη 
η υποδιαίρεση με βάση τη φύση των 
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 

Για την προώθηση του μέγιστου 
ανταγωνισμού μπορεί η αναθέτουσα αρχή 
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τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

να συνάψει χωριστές συμβάσεις κατά 
τμήματα. Εάν, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, υπάρχουν αντικειμενικοί 
λόγοι οι οποίοι αντίκεινται στην σύναψη 
χωριστών συμβάσεων, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί μην προβεί στην σύναψη 
χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ επιβαρύνεται η αναθέτουσα αρχή με άσκοπο διοικητικό φόρτο, ο οποίος για λόγους 
απλούστευσης πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, 
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει σκόπιμο 
να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα, παρέχει 
συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός και να προωθηθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, οι δημόσιες συμβάσεις
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα, εάν χρειάζεται, ανάλογα με τη 
φύση της σύμβασης. Για δημόσιες 
συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 4, αλλά όχι μικρότερης από 500 000 
ευρώ, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις 
για τους σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Or. en
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Τροπολογία 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5,
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα,
παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους,
αναφορικά με την υποδιαίρεση ή τη μη 
υποδιαίρεση σε τμήματα, στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Or. it

Τροπολογία 1000
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5,
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα,
παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τη σχετική απόφασή της 
υπέρ ή κατά της υποδιαίρεσης σε 
τμήματα, στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
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επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των συμβάσεων σε τμήματα διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις και οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να υποχρεώνονται να εξετάζουν τουλάχιστον 
αυτή την επιλογή. Ωστόσο, η οδηγία θα πρέπει να είναι πιο ουδέτερη και να μην υποστηρίζει 
ούτε την κατανομή των συμβάσεων σε τμήματα, ούτε τις ενιαίες συμβάσεις, καθώς η απόφαση 
πρέπει να λαμβάνεται για κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες.

Τροπολογία 1001
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, 
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν 
κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε 
τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός και να προωθηθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, οι δημόσιες συμβάσεις
μπορούν να υποδιαιρούνται σε ομοιογενή 
ή ετερογενή τμήματα, με εξαίρεση την 
περίπτωση συμβάσεων τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει σκόπιμο να 
υποδιαιρέσει σε τμήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανώς σημαντικό να ενθαρρύνεται η αναθέτουσα αρχή να υποδιαιρεί τη σύμβαση σε 
τμήματα προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς 
υποβολής προσφορών. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση διαχωρισμού σε τμήματα, 
γιατί τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδιαιρέσει σε τμήματα κάποια συμφωνία που δεν θα 
έπρεπε να έχει υποδιαιρέσει. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά για παράδειγμα στον κλάδο των 
κατασκευών και στις συμβάσεις ΤΠ.
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Τροπολογία 1002
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5,
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα,
παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500.000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους λόγους της σχετικής 
απόφασής της υπέρ ή κατά της 
υποδιαίρεσης σε τμήματα, όσον αφορά 
την αδυναμία διάλυσης από τεχνική,
νομική και χρηματοπιστωτική άποψη,
στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Τα κράτη μέλη δύνανται, για 
συγκεκριμένες συμβάσεις, να ορίζουν και 
να επιβάλλουν την υποχρεωτική 
υποδιαίρεση σε τμήματα.

Or. en

Τροπολογία 1003
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι 
προσφορές περιορίζονται μόνο σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα.

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν η 
σύμβαση περιορίζεται σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα. Οι αναθέτουσες 
αρχές επιλέγουν ελεύθερα τον αριθμό των 
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τμημάτων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων 
παροχών, τη διάρθρωση του σχετικού 
οικονομικού τομέα και ενδεχομένως τους 
κανόνες που εφαρμόζονται σε ορισμένα 
επαγγέλματα.

Or. fr

Τροπολογία 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι 
προσφορές περιορίζονται μόνο σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα.

Στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 
περιορίζει τη δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα το αναφέρει στη διακήρυξη 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται να αρκεί να υποχρεώνεται η αναθέτουσα αρχή να κοινοποιεί, στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, την απόφασή της να μην 
υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε τμήματα. Δεν θα πρέπει να ζητείται από τις αναθέτουσες αρχές να 
παρέχουν ειδικές εξηγήσεις όσον αφορά τους λόγους της απόφασής τους. Δεν είναι σαφής η 
προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας απαίτησης. Η διατύπωση της δεύτερης παραγράφου έχει 
προσαρμοστεί για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη 
και εάν έχει επισημανθεί η δυνατότητα 
υποβολής προσφορών για όλα τα 
τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των 
τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε 
έναν προσφέροντα, με την προϋπόθεση 
ότι ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 
Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν και 
αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες για 
την ανάθεση των διαφόρων τμημάτων, σε 
περίπτωση που η εφαρμογή των 
επιλεγμένων κριτηρίων ανάθεσης θα είχε 
ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν 
προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν 
τον μέγιστο αριθμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 1006
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη 
και εάν έχει επισημανθεί η δυνατότητα 
υποβολής προσφορών για όλα τα 
τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των 
τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε 
έναν προσφέροντα, με την προϋπόθεση ότι 
ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

2. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να 
υποβάλουν μεταβλητή προσφορά ανάλογα 
με τον αριθμό των τμημάτων που 
ενδέχεται να τους ανατεθούν. Οι
αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τον αριθμό 
των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν 
σε έναν προσφέροντα, με την προϋπόθεση 
ότι ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
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Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν και 
αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες για την 
ανάθεση των διαφόρων τμημάτων, σε 
περίπτωση που η εφαρμογή των 
επιλεγμένων κριτηρίων ανάθεσης θα είχε 
ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν 
προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν 
τον μέγιστο αριθμό.

πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν και 
αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες για την 
ανάθεση των διαφόρων τμημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν είναι δυνατή η ανάθεση 
περισσότερων του ενός τμημάτων στον 
ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να προβλέπουν είτε την ανάθεση 
μίας σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν διάφορα 
ή όλα τα τμήματα.

διαγράφεται

Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 66 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
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μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους τις 
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
για την εν λόγω σύγκριση. Οι εν λόγω 
μέθοδοι είναι διαφανείς, αντικειμενικές 
και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν είναι δυνατή η ανάθεση 
περισσότερων του ενός τμημάτων στον 
ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να προβλέπουν είτε την ανάθεση 
μίας σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν διάφορα 
ή όλα τα τμήματα.

διαγράφεται

Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
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ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 66 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους τις 
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
για την εν λόγω σύγκριση. Οι εν λόγω 
μέθοδοι είναι διαφανείς, αντικειμενικές 
και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν είναι δυνατή η ανάθεση 
περισσότερων του ενός τμημάτων στον 
ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να προβλέπουν είτε την ανάθεση 
μίας σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν διάφορα 
ή όλα τα τμήματα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει 
η πρόταση, δηλ. την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς μπορεί να 
οδηγήσει στην συνάθροιση των δημοσίων συμβάσεων και στον κατά συνέπεια αποκλεισμό των 
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ΜΜΕ.

Τροπολογία 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης. Σε
περίπτωση που ανατεθεί κάποια 
σύμβαση, αυτή δεν δύναται να περιορίζει 
τον ανταγωνισμό και να οδηγεί σε 
μονοπωλιοποίηση της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1012
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 66 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους τις 
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
για την εν λόγω σύγκριση. Οι εν λόγω 
μέθοδοι είναι διαφανείς, αντικειμενικές 
και δεν εισάγουν διακρίσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξία της σύμβασης καθορίζεται από την ίδια τη φύση και κλίμακα των προϊόντων, των έργων 
ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Ο λόγος που η αξία μιας 
σύμβασης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ θα είναι αυτονόητος, ανάλογα με το 
αντικείμενο. Για αυτόν τον λόγο συνιστά περιττή διοικητική επιβάρυνση και υπερβολική 
υποχρέωση για τις αναθέτουσες αρχές να πρέπει να δίνουν σε κάθε σύμβαση μεγαλύτερης 
κλίμακας εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους που η σύμβαση έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ 
και για ποιον λόγο δεν έχει υποδιαιρεθεί.

Τροπολογία 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 66 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους τις 
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
για την εν λόγω σύγκριση. Οι εν λόγω 
μέθοδοι είναι διαφανείς, αντικειμενικές 
και δεν εισάγουν διακρίσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1014
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων όλων των εργοληπτών, 
υπό τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
στον οποίο έχει ανατεθεί ένα τμήμα που 
αφορά τον συντονισμό του συνολικού 
έργου ή τα σχετικά τμήματα αυτού.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αξία της σύμβασης καθορίζεται από την ίδια τη φύση και κλίμακα των προϊόντων, των έργων 
ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Ο λόγος που η αξία μιας 
σύμβασης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ θα είναι αυτονόητος, ανάλογα με το 
αντικείμενο. Για αυτόν τον λόγο συνιστά περιττή διοικητική επιβάρυνση και υπερβολική 
υποχρέωση για τις αναθέτουσες αρχές να πρέπει να δίνουν σε κάθε σύμβαση μεγαλύτερης 
κλίμακας εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους που η σύμβαση έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ 
και για ποιον λόγο δεν έχει υποδιαιρεθεί.

Τροπολογία 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων όλων των εργοληπτών, 
υπό τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
στον οποίο έχει ανατεθεί ένα τμήμα που 
αφορά τον συντονισμό του συνολικού 
έργου ή τα σχετικά τμήματα αυτού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 1016
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κλειστές και ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη 
κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν προκαταρκτική διακήρυξη 

Για κλειστές και ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν προκαταρκτική διακήρυξη 
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ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, 
με την προϋπόθεση ότι η διακήρυξη 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, 
με την προϋπόθεση ότι η διακήρυξη 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 1017
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ο οικονομικός φορέας βρίσκεται στο 
μητρώο της μη συμμόρφωσης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 83α.

Or. en

Τροπολογία 1018
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εφαρμόζουν, 
κατά περίπτωση, το «πρότυπο της 
επιλογής του πολίτη» για την υποβολή 
προσφορών δημοσίων συμβάσεων, ιδίως, 
όσον αφορά προσφορές προσωπικών 
υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες 
φροντίδας του νοικοκυριού για 
ηλικιωμένους. Έτσι, οι πολίτες θα είναι 
σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με 
κάποιον συγκεκριμένο φορέα ανάμεσα σε 
προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια 
ποιότητας, συμφωνούν σχετικά με μια 
(μέγιστη) τιμή και στους οποίους 
ανατίθεται μια σύμβαση-πλαίσιο από την 
αναθέτουσα αρχή.
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Or. en

Τροπολογία 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 48 ημέρες από την ανάθεση 
της σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-
πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας σύναψης.

Το αργότερο 14 ημέρες από την ανάθεση 
της σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-
πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας σύναψης. Σε περίπτωση 
ελλιπούς ή μη συναφούς προκήρυξης 
διαγωνισμού, η Επιτροπή θα έρθει σε 
επαφή με την αναθέτουσα αρχή 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα TED δεν είναι αξιόπιστα γιατί οι αναθέτουσες αρχές συχνά ξεχνούν να 
αποστείλουν τις προκηρύξεις διαγωνισμών. Με την συντόμευση της προθεσμίας θα καταστεί η 
συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αποτελεσματικότερη. Επιπλέον, οι προκηρύξεις είναι 
συχνά ελλιπείς ή μη συναφείς και στην πράξη, η Επιτροπή δεν έρχεται σε επαφή με τις 
αναθέτουσες αρχές για να λάβει διευκρινίσεις. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να καθιερωθεί μια 
σαφής υποχρέωση της Επιτροπής να ελέγχει τα δεδομένα όσον αφορά την πληρότητα και 
συνοχή τους.

Τροπολογία 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 48 ημέρες από την ανάθεση 
της σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-

Το αργότερο 48 ημέρες από την ανάθεση 
της σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-
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πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας σύναψης.

πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας σύναψης.

Στην περίπτωση των δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XVI Β, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην 
προκήρυξη εάν συμφωνούν με τη 
δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις 
αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 91, τους κανόνες για τη σύνταξη 
στατιστικών εκθέσεων με βάση τις 
προκηρύξεις αυτές και για τη δημοσίευση 
των εκθέσεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την επανεισαγωγή του διαχωρισμού υπηρεσιών Α και Β.

Τροπολογία 1021
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν 
γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της 
σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται 
σε δυναμικό σύστημα αγορών, το 
αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη κάθε 
σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να 
συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές 
σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση 
αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες 
γνωστοποιήσεις το αργότερο 48 ημέρες 
μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

3. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν 
γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της 
σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται 
σε δυναμικό σύστημα αγορών, το 
αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη κάθε 
σύμβασης.

Or. pt
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Τροπολογία 1022
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 46 και 47, καθώς και οι 
γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 48, και οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται 
σε εθνικό επίπεδο πριν από τη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 49.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή συνιστά γραφειοκρατική και περιττή επιβάρυνση και πηγή λαθών.

Τροπολογία 1023
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, με 
ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα της 
σύμβασης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 49 ή την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Το κείμενο της διακήρυξης 
ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση 
διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν 
λόγω τεκμηρίωση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, με 
ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα της 
σύμβασης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 49 ή την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται, υπό ειδικές συνθήκες, να 
ζητήσουν το όνομα, τη διεύθυνση και 
άλλα στοιχεία για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του προσφέροντα. Το κείμενο 
της διακήρυξης ή η πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει 
τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία 
διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να χρειαστεί να εξακριβωθούν για παράδειγμα τα στοιχεία του προσφέροντα (όνομα, 
διεύθυνση κτλ)

Τροπολογία 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, με 
ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα της 
σύμβασης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 49 ή την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Το κείμενο της διακήρυξης 
ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση 
διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν 
λόγω τεκμηρίωση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, με 
ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα της 
σύμβασης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 49 ή την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Το κείμενο της διακήρυξης 
ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση 
διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν 
λόγω τεκμηρίωση. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να θέσει ως όρο για την πρόσβαση 
την προηγούμενη υποβολή από τον 
αιτούντα του ονόματος, της διεύθυνσης 
και των λοιπών στοιχείων του ή 
κατάλληλων εγγράφων, ώστε να μπορεί 
να εξακριβωθεί σαφώς η ταυτότητα του 
αιτούντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναθέτουσα αρχή έχει για παράδειγμα σε συμβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, κάθε 
εύλογο δικαίωμα να μάθει ποιος επιθυμεί να λάβει τα σχετικά με την έγγραφα της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 1025
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι συμπληρωματικές αυτές 
πληροφορίες θα παρέχονται σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν 
στην διαδικασία προκήρυξης του 
διαγωνισμού.

Or. es

Τροπολογία 1026
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κλειστές διαδικασίες, στις 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, 
στις συμπράξεις καινοτομίας και στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές 
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς 
τους επιλεγέντες υποψηφίους να 
υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην 
περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να 
συμμετάσχουν στον διάλογο.

Στις κλειστές διαδικασίες και στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές 
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς 
τους επιλεγέντες υποψηφίους να 
υποβάλουν τις προσφορές τους.

Or. fr

Τροπολογία 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην 2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1 περιλαμβάνουν παραπομπή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία οι 
προδιαγραφές ή το περιγραφικό έγγραφο 
και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο
τίθενται σε άμεση διάθεση με 
ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα Χ.

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν παραπομπή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία οι
προσφέροντες μπορούν να αναζητήσουν 
τις προδιαγραφές ή το περιγραφικό 
έγγραφο και κάθε άλλο συμπληρωματικό 
έγγραφο. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
Χ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι αρκεί να διατεθούν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο. Δεν θα πρέπει να 
προβλέπεται η πληροφόρηση των μεμονωμένων προσφερόντων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει 
να φέρουν την ευθύνη οι προσφέροντες.

Τροπολογία 1028
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτουσες 
αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο 
δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός 15 
ημερών από την παραλαβή γραπτής 
αίτησης:

2. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το 
συντομότερο δυνατό, από την ημερομηνία 
ανάθεσης της σύμβασης, της απόρριψης 
της αιτήσεως συμμετοχής, της 
απόρριψης της προσφοράς και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή γραπτής αίτησης:

Or. es

Τροπολογία 1029
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν
διαπιστωθεί ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης
ή την εθνική νομοθεσία στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις
συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης της εργασίας, της 
υπηρεσίας ή προμήθειας ή με διατάξεις 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ και εφόσον σχετίζονται 
με το αντικείμενο της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 54 παράγραφος 2 αναφέρεται στην προσαρμογή με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η 
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διατύπωση αυτή είναι πολύ ευρεία και για αυτόν τον λόγο και ασαφής. Επίσης είναι ήδη 
δυνατός, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οδηγάς, ο αποκλεισμός των προσφερόντων που δεν 
ενεργούν νόμιμα. Για αυτόν τον λόγο είναι περιττή αυτή η διάταξη. Αυτού του είδους η ρύθμιση 
είναι περιττή γιατί είναι αυτονόητο ότι τόσο ο προσφέροντας όσο και η αναθέτουσα αρχή πρέπει 
να τηρούν την νομοθεσία της ΕΕ.

Τροπολογία 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1032
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν
έχει διαπιστωθεί ότι η προσφορά δεν 



AM\908712EL.doc 169/186 PE492.859v01-00

EL

συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους και της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ.

Or. de

Τροπολογία 1033
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στους κανονισμούς στο παρόν άρθρο περιορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης σε 
συγκεκριμένους ρυθμιστικούς τομείς. Η αναφορά αυτή πρέπει να επεκταθεί με τρόπο που να 
ληφθούν υπόψη η εθνική νομοθεσία και τα συστήματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας.
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Τροπολογία 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ πρέπει οι προσφέροντες να τηρούν και τις εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις.

Τροπολογία 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\908712EL.doc 171/186 PE492.859v01-00

EL

στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις υποχρεώσεις όσον αφορά τις 
εργασιακές συνθήκες σε όλην την 
αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τους 
εθνικούς εργατικούς νόμους και διατάξεις 
που διέπουν τις διαδικασίες παραγωγής ή 
σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις που
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ, ανάλογα 
με το τι από τα δύο συμφέρει περισσότερο 
τους εργαζόμενους.

Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται:
(α) αυτές που καθορίζοντα από τις οκτώ 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ (ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, αναγκαστική και 
υποχρεωτική εργασία, διακρίσεις όσον 
αφορά την εργασία και την απασχόληση, 
παιδική εργασία)·
(β) η ασφάλεια και η υγεία στον τόπο 
εργασίας·
(γ) ο χρόνος εργασίας·
(δ) η αμοιβή και
(ε) η κοινωνική ασφάλιση.

Or. en

Τροπολογία 1036
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν συμβάσεις σε υποψηφίους 
που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν το κοινωνικό, εργατικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο.

Τροπολογία 1037
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν να εξετάσουν τις 
προσφορές πριν από την επαλήθευση της 
ανταπόκρισης στα κριτήρια επιλογής, 
εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
του παρόντος τμήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν ανατίθεται σε προσφέροντα 
που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
δυνάμει του άρθρου 55 ή που δεν πληροί 
τα κριτήρια επιλογής που καθορίζει η 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
ενότητα 1 του παρόντος τμήματος.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1038
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν να εξετάσουν τις 
προσφορές πριν από την επαλήθευση της 
ανταπόκρισης στα κριτήρια επιλογής, 
εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
του παρόντος τμήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν ανατίθεται σε προσφέροντα 
που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
δυνάμει του άρθρου 55 ή που δεν πληροί 
τα κριτήρια επιλογής που καθορίζει η 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
ενότητα 1 του παρόντος τμήματος.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1039
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες 
αρχές δύνανται να αποφασίσουν να 
εξετάσουν τις προσφορές πριν από την 
επαλήθευση της ανταπόκρισης στα 
κριτήρια επιλογής, εφόσον τηρούνται οι 
σχετικές διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν ανατίθεται σε προσφέροντα 
που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει 
του άρθρου 55 ή που δεν πληροί τα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζει η 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
ενότητα 1 του παρόντος τμήματος.

3. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες 
αρχές δύνανται να αποφασίσουν να 
εξετάσουν τις προσφορές πριν από την 
επαλήθευση της ανταπόκρισης στα 
κριτήρια επιλογής, εφόσον τηρούνται οι 
σχετικές διατάξεις του παρόντος τμήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν ανατίθεται σε προσφέροντα 
που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει 
του άρθρου 55 ή που δεν πληροί τα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζει η 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
ενότητα 1-2 του παρόντος τμήματος.

Or. en
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Τροπολογία 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την 
τροποποίηση του καταλόγου του 
παραρτήματος XI, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων 
διεθνών συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1041
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση αποκλεισμού ενός 
υποψηφίου ή προσφέροντα από τη 
συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση 
εφαρμόζεται επίσης εάν η τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση έχει εκδοθεί κατά 
των διευθυντών επιχείρησης ή 
οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή 
του προσφέροντος.

Η υποχρέωση αποκλεισμού ενός 
υποψηφίου ή προσφέροντα από τη 
συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση 
εφαρμόζεται επίσης εάν η τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση έχει εκδοθεί κατά 
των διευθυντών επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς σαφή διευκρίνιση υπάρχει ο κίνδυνος της κατάχρησης και της εμφάνισης νομικών 
διαφορών
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Τροπολογία 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λόγοι αυτοί αποκλεισμού, όταν 
εμφανίζονται κατά την διαδικασία 
προσδιορισμού του αντισυμβαλλομένου, 
επιφέρουν ομοίως τον αποκλεισμό της 
επιχείρησης από τη διαδικασία ανάθεσης 
της δημόσιας σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε μια
δημόσια σύμβαση ο οικονομικός φορέας 
που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις 
νομικές διατάξεις του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής.

Or. it

Τροπολογία 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες 
παραβιάσεις, που έχουν οριστικώς 
διαπιστωθεί, των κανόνων σχετικά με τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με 
τις νομικές διατάξεις του κράτους μέλους 
της αναθέτουσας αρχής·
έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες 
παραβιάσεις, που έχουν οριστικώς 
διαπιστωθεί, όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων, 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με 
τις νομικές διατάξεις του κράτους μέλους 
της αναθέτουσας αρχής·

Or. it

Τροπολογία 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν
επαναλαμβανόμενης παραβίασης των 
υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου, ή των διατάξεων του διεθνούς
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΧΙ¸ η οποία όμως 
περιορίζεται στην πρώτη σειρά 
προμηθευτών. 
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συμμόρφωση με ισοδύναμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης 
των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία 
της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή των διατάξεων 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ. Η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή με τις διεθνείς 
διατάξεις περιλαμβάνει επίσης τη 
συμμόρφωση με ισοδύναμο τρόπο· Για τον 
αποκλεισμό προσφορών δυνάμει αυτού 
του άρθρου μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο παραβιάσεις για 
τις οποίες έχει αποφανθεί κάποια 
δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή στην 
Ένωση ή κάποιο συμβαλλόμενο μέρος 
στη συμφωνία ΠΟΕ ΣΔΣ.

Or. en

Τροπολογία 1048
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης 
των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία 
της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού 

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

και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή των διατάξεων 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ και εάν η παραβίαση 
έχει διαπιστωθεί τελεσίδικα από αρμόδια 
δικαστική αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενόψει των σοβαρών νομικών συνεπειών - ακόμη και στο πλαίσιο των προαιρετικών 
περιπτώσεων αποκλεισμού- θα πρέπει η παραβίαση των κοινωνικών, εργασιακών ή 
περιβαλλοντικών διατάξεων να διαπιστώνεται τελεσίδικα ενώπιον δικαστηρίου, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται η έλλειψη ασφάλειας του δικαίου και οι αυθαίρετες αποφάσεις. Η δεύτερη 
πρόταση δεν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια και θα πρέπει να διαγραφεί προς αποφυγή έλλειψης 
ασφάλειας του δικαίου. 

Τροπολογία 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1050
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1051
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στους κανονισμούς στο παρόν άρθρο περιορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης σε 
συγκεκριμένους ρυθμιστικούς τομείς. Η αναφορά αυτή πρέπει να επεκταθεί με τρόπο που να 
ληφθούν υπόψη η εθνική νομοθεσία και τα συστήματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης 
των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία 
της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή των
διατάξεων του διεθνούς κοινωνικού και 

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

εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του 
εργατικού δικαίου και τις ρυθμίσεις που 
διέπουν τις διαδικασίες παραγωγής ή των 
διεθνών συμβάσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΧΙ, ανάλογα με το ποιο από τα 
παραπάνω είναι πιο επωφελές για τους 
εργαζόμενους.

Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται:
(α) αυτές που καθορίζοντα από τις οκτώ 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ (ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, αναγκαστική και 
υποχρεωτική εργασία, διακρίσεις όσον 
αφορά την εργασία και την απασχόληση, 
παιδική εργασία)·
(β) η ασφάλεια και η υγεία στον τόπο 
εργασίας·
(γ) ο χρόνος εργασίας·
(δ) η αμοιβή και 
(ε) η κοινωνική ασφάλιση. 
Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης ή με τις διεθνείς διατάξεις 
περιλαμβάνει επίσης τη συμμόρφωση με 
ισοδύναμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 1054
Catherine Stihler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης 
των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία 
της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή των διατάξεων 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 

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

των διατάξεων του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ. Η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης 
ή με τις διεθνείς διατάξεις περιλαμβάνει 
επίσης τη συμμόρφωση με ισοδύναμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από 
την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων κάθε οικονομικό 
φορέα, σε περίπτωση που πληρείται μία 
από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 
2 και 2α (νέο) και της παραγράφου 3 
στοιχείο γ) ή δ) όσον αφορά υπεργολάβο 
που έχει προταθεί από τον οικονομικό 
φορέα σύμφωνα με το άρθρο 71.

Or. de

Τροπολογία 1056
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν ο οικονομικός φορέας αποτελεί 
αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων, εάν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, υπό πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας αποτελεί 
αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων, εάν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
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κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις 
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνά συναντώμενη κατάσταση στην οποία ένας οικονομικός φορέας τελεί υπό πτωχευτικό 
συμβιβασμό με τους πιστωτές δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτή καθαυτή ως λόγος αποκλεισμού.

Τροπολογία 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι υπερβολικά ασαφής, εάν ληφθούν υπόψη οι σοβαρές νομικές συνέπειες του 
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αποκλεισμού από μια σύναψη σύμβασης - ακόμη και στο πλαίσιο των προαιρετικών 
περιπτώσεων αποκλεισμού. Αυτό ισχύει ιδίως εάν η απόδειξη μπορεί να γίνει με "οποιοδήποτε 
μέσο", σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής. Η έννοια του «σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος» δεν ορίζεται αντικειμενικά σε αυτήν την οδηγία, ενώ κάθε 
απόφαση αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασία ανάθεσης σύμβασης θα πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Η διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής θα πρέπει να περιορίζεται.

Τροπολογία 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι 
οικονομικός φορέας έχει υποπέσει σε 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα , 
διαφορετικό από το αναφερόμενο στο 
σημείο α), για παράδειγμα εάν ο 
οικονομικός φορέας έχει επιδείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις όσον αφορά την εκτέλεση 
οποιασδήποτε ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης ή 
συμβάσεων παρόμοιας φύσης με την ίδια 
αναθέτουσα αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δύο χωριστοί λόγοι αποκλεισμού των σημείων (γ) και (δ) θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι οι 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο (δ) δεν αποτελούν περιπτώσεις σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος όπως αναφέρεται στο σημείο (γ). Για λόγους διαφάνειας 
προτείνεται να συνδεθούν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στα σημεία (γ) και (δ) και να 
αποτελέσουν νέο σημείο (γ).

Τροπολογία 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει δείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα 
αρχή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1061
Marc Tarabella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει δείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα 
αρχή.

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει δείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα 
αρχή ή με άλλες.

Or. fr


