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Τροπολογία 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 
εκούσιες ή ακούσιες ελλείψεις στην 
εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης ή συμβάσεων παρόμοιας φύσης 
με την ίδια αναθέτουσα αρχή.

Or. de

Τροπολογία 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 είναι 
εγγεγραμμένος σε μητρώο μη 
συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
73 παράγραφος α.

Or. en

Τροπολογία 1064
Anna Hedh

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι απαραίτητη για να αποφεύγονται επανειλημμένες περιπτώσεις παραβάσεων 
στο κράτος μέλος και στις τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες εντάσσονται συνολικά στο δημόσιο 
τομέα.

Τροπολογία 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένας οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς μια
αναθέτουσα αρχή, υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβει το ίδιο και με κάποια άλλη. Οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποφεύγουν την πιθανότητα αυτή και να είναι ενήμερες για 
τέτοιου είδους ελλείψεις.
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Τροπολογία 1066
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
συμμετάσχει στη διεξαγωγή μελετών ή 
την παροχή συμβουλών ή διαβουλεύσεων 
κατά την έννοια του άρθρου 39 
παράγραφος 1.

Or. pt

Τροπολογία 1067
Monica Luisa Macovei

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) εάν μια σύγκρουση συμφερόντων δεν 
μπόρεσε να διευθετηθεί αποτελεσματικά, 
όπως ορίζει το άρθρο 21 παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 1068
Monica Luisa Macovei

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) εάν ο οικονομικός φορέας δεν παρέχει 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των 
υπεργολάβων του.

Or. en
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Τροπολογία 1069
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης η οποία 
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο. 
Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να παρέχουν μια τέτοια μέθοδο, καθώς οι μικρές αναθέτουσες 
αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό.

Τροπολογία 1070
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης η οποία 
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα 

διαγράφεται 
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κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο.
Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.

Or. de

Τροπολογία 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης η οποία 
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο. 
Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές
παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της
εκτέλεσης της σύμβασης η οποία
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο.
Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές
πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστούν 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον 
του οικονομικού φορέα λόγω πλημμελούς
εκτέλεσης ή δήλωση του οικονομικού 
φορέα στην οποία αναγνωρίζει πλημμελή 
εκτέλεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση του άρθρου 55 παράγραφος 3 στοιχείο δ) ενέχει τον κίνδυνο αυθαίρετων 
αποφάσεων και αποτρέψιμων αντιδικιών, εφόσον η νομοθετική διατύπωση δεν απαιτεί την 
προσκόμιση συγκεκριμένης τεκμηρίωσης από τις αναθέτουσες αρχές πριν τον αποκλεισμό. Θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να προσκομίσουν 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του εργολήπτη λόγω πλημμελούς εκτέλεσης ή δήλωση του 
εργολήπτη στην οποία να αναγνωρίζει πλημμελή εκτέλεση. Επιπλέον, η πλημμελής εκτέλεση 
πρέπει να έχει διαπραχθεί σκοπίμως.

Τροπολογία 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δοθεί στους υποψηφίους ή στους προσφέροντες αυτή τη δυνατότητα, η διαδικασία μπορεί 
να παραταθεί σημαντικά ή να γίνει περίπλοκη, διότι, θεωρητικά, οποιαδήποτε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής σε σχέση με την επιλογή των υποψηφίων μπορεί να προσβληθεί κατ' αυτόν 
τον τρόπο. Επιπλέον, μια τέτοια διαδικασία επανόρθωσης δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό 
φόρτο για την αναθέτουσα αρχή, καθώς επιφορτίζεται με το πρόσθετο καθήκον αξιολόγησης 
των μέτρων που λαμβάνονται από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, λαμβάνοντας 
υπόψη τη βαρύτητα και τις ειδικές περιστάσεις της αξιόποινης πράξης ή του παραπτώματος.

Τροπολογία 1074
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1076
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τα 
μέτρα που ελήφθησαν από τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα μέτρα δεν 
επαρκούν, αναφέρει τους λόγους της 
απόφασής της.

Or. en

Τροπολογία 1078
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it



PE492.860v01-00 12/174 AM\908713EL.doc

EL

Τροπολογία 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1080
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν όλες τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4, αλλά δεν 
προβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των 
όσων αναφέρονται.

Δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν όλες τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4, αλλά δεν 
προβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των 
όσων αναφέρονται, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
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ειδικούς κινδύνους οι οποίοι συνδέονται 
στενά με τη φύση των έργων, υπηρεσιών 
ή προμηθειών.

Or. en

Τροπολογία 1081
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή 
προσφέρων διαθέτει τις νομικές και 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις 
εμπορικές και τεχνικές ικανότητες για την 
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης. Ως 
εκ τούτου, μια προσφορά δεν μπορεί να
απορριφθεί σε καμία περίπτωση μόνο 
επειδή δεν περιλαμβάνει αναφορά σε 
προηγούμενες συμβάσεις. Το κριτήριο 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
συμπληρωματικό στοιχείο στην 
αξιολόγηση.
Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι 
αυστηρά ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού 
ανταγωνισμού.

Or. fr

Τροπολογία 1082
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή 
προσφέρων διαθέτει τις νομικές και 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις 
εμπορικές και τεχνικές ικανότητες για την 
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης. Ως 
εκ τούτου, μια προσφορά δεν μπορεί να 
απορριφθεί σε καμία περίπτωση μόνο 
επειδή δεν περιλαμβάνει αναφορά σε 
προηγούμενες συμβάσεις. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι αυστηρά 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

Or. fr

Τροπολογία 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την ικανοποιητική 
οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να έχουν κατάλληλη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα. Για τον 
σκοπό αυτόν, μπορούν να απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν 
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και ενός 
ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών
στον τομέα δραστηριοτήτων που 
καλύπτεται από τη σύμβαση, καθώς και 
ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων.

1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν 
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο 
εργασιών, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
ειδικούς κινδύνους οι οποίοι συνδέονται 
με τη φύση των έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο 
ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης 
σύμβασης.
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Or. en

Τροπολογία 1084
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την ικανοποιητική 
οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να έχουν κατάλληλη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα. Για τον 
σκοπό αυτόν, μπορούν να απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν 
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και ενός 
ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών 
στον τομέα δραστηριοτήτων που 
καλύπτεται από τη σύμβαση, καθώς και 
ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων.

1. Όσον αφορά την ικανοποιητική 
οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να έχουν κατάλληλη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα. Για τον 
σκοπό αυτόν, μπορούν να απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν 
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών
κατά τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός ορισμένου 
ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη 
σύμβαση, καθώς και ικανοποιητική 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων.

Or. it

Τροπολογία 1085
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την ικανοποιητική 
οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να έχουν κατάλληλη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα. Για τον 
σκοπό αυτόν, μπορούν να απαιτούν από 

1. Όσον αφορά την ικανοποιητική 
οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να έχουν κατάλληλη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα. Για τον 
σκοπό αυτόν, μπορούν να απαιτούν από 
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τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν 
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και ενός 
ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών 
στον τομέα δραστηριοτήτων που 
καλύπτεται από τη σύμβαση, καθώς και 
ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων.

τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν 
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών
κατά την τελευταία τριετία, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός ορισμένου 
ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη 
σύμβαση, καθώς και ικανοποιητική 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να επιβάλουν την απαίτηση ελάχιστου ετήσιου κύκλου 
εργασιών για πολύ μεγάλη περίοδο, καθώς αυτό ενδέχεται να περιορίσει τη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 1088
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

Ο προαναφερθείς ελάχιστος ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 1089
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές 
περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο απαιτούμενος ελάχιστος κύκλος εργασιών δεν πρέπει να είναι υπερβολικά υψηλός, ούτως 
ώστε να μην περιορίζει υπεβολικά τον αριθμό των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη 
διαδικασία ανάθεσης.

Τροπολογία 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια σύμβαση διαιρείται σε παρτίδες, 
το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με 
κάθε επιμέρους παρτίδα. Εντούτοις, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει 
τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών ανά 
ομάδες τμημάτων, για την περίπτωση 
που θα ανατεθούν στον ανάδοχο 
περισσότερα τμήματα που πρέπει να 
εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Όταν μια σύμβαση διαιρείται σε παρτίδες, 
το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με 
κάθε επιμέρους παρτίδα.

Or. en

Τροπολογία 1091
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια σύμβαση διαιρείται σε 
παρτίδες, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται 
σε σχέση με κάθε επιμέρους παρτίδα.
Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο 
εργασιών ανά ομάδες τμημάτων, για την 
περίπτωση που θα ανατεθούν στον 
ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει 
να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καθορίζει τον προαναφερθέντα ελάχιστο 
ετήσιο κύκλο εργασιών ανά ομάδες 
τμημάτων, για την περίπτωση που θα 
ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα 
τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν 
ταυτόχρονα.

Or. it

Τροπολογία 1092
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες 
αρχές δύνανται να απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της 
σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό μπορούν τα μη προσδιοριζόμενα «συγκρουόμενα συμφέροντα» 
υπό την έννοια της δεύτερης πρότασης να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Επιπλέον, η εκτίμηση αυτή δεν πρέπει να εναπόκειται μόνο στις αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) συμμορφώνονται προς τους 
εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την 
ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες 
στο εργατικό δυναμικό κάθε κράτους 
μέλους·

Or. es

Τροπολογία 1094
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητήσει από κάποιον υποψήφιο ή 
προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα 
ή κάποια από τα απαιτούμενα έγγραφα, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της 
διαδικασίας.

1. Μια αναθέτουσα αρχή απαιτεί από 
κάποιον υποψήφιο ή προσφέροντα, ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια 
από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας.

Or. es
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Τροπολογία 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι δηλώσεις και οι αποδείξεις που 
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή και 
δεν προσκομίζονται μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, 
μπορούν να ζητηθούν εκ νέου με 
συγκεκριμένη συμπληρωματική 
προθεσμία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει το περιθώριο για μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις εκ των υστέρων στην επίσημη 
διαδικασία. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να ζητήσει εκ 
των υστέρων εκκρεμή έγγραφα από τις επιχειρήσεις. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση, η 
αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αποκλείει με δική της πρωτοβουλία την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μιας κατάλληλης και γνωστής επιχείρησης, μόνο επειδή λείπει ή 
είναι ελλιπές ένα έγγραφο από τα απαιτούμενα, τα οποία έχει ζητήσει η αρμόδια αναθέτουσα 
αρχή προς βεβαίωση της καταλληλότητας της επιχείρησης.

Τροπολογία 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες δεν 
καλούνται να υποβάλουν εκ νέου ένα 
πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά 
έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί στην 
ίδια αναθέτουσα αρχή εντός των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, σε 
προηγούμενη διαδικασία, και ισχύουν 
ακόμη.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate access of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfils requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Τροπολογία 1097
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες δεν 
καλούνται να υποβάλουν εκ νέου ένα 
πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά 
έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί στην 
ίδια αναθέτουσα αρχή εντός των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, σε 
προηγούμενη διαδικασία, και ισχύουν 
ακόμη.

Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες δεν 
καλούνται να υποβάλουν εκ νέου ένα 
πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά 
έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί στην 
ίδια αναθέτουσα αρχή εντός των 
τελευταίων δύο ετών, σε προηγούμενη 
διαδικασία, και ισχύουν ακόμη. Εντούτοις, 
η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει πιο πρόσφατες αποδείξεις σε 
περίπτωση αμφιλεγόμενης εγκυρότητας 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 1098
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρήση του e-Certis καθίσταται 
υποχρεωτική και οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να απαιτούν μόνο τα είδη 

2. Η χρήση του e-Certis καθίσταται 
υποχρεωτική και οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να απαιτούν μόνο τα είδη 
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πιστοποιητικών ή τις μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που διατίθενται στο e-Certis, το 
αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία 
που προβλέπεται στο άρθρο 92 
παράγραφος 1.

πιστοποιητικών ή τις μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που διατίθενται στο e-Certis, το 
αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία 
που προβλέπεται στο άρθρο 92 
παράγραφος 1, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν 
ειδικούς κινδύνους οι οποίοι συνδέονται 
στενά με τη φύση των έργων, υπηρεσιών 
ή προμηθειών.

Or. en

Τροπολογία 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59 διαγράφεται
Ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων
1. Κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα 
που είναι εγκατεστημένος στο σχετικό 
κράτος μέλος και πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις, οι εθνικές αρχές εκδίδουν 
το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
δημόσιων συμβάσεων περιέχει τα 
στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 
XIII και εκδίδεται βάσει τυποποιημένου 
εντύπου. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89, με στόχο την 
τροποποίηση του παραρτήματος XIII 
λόγω τεχνικών εξελίξεων ή για 
διοικητικούς λόγους. Καθορίζει επίσης το 
τυποποιημένο έντυπο για το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.
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2. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
92 παράγραφος 1, το διαβατήριο 
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
3. Η αρχή που εκδίδει το διαβατήριο 
ζητεί τις σχετικές πληροφορίες απευθείας 
από τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν 
υπάρχει σχετική απαγόρευση από τους 
εθνικούς κανόνες σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερους από έξι μήνες.
5. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, τυχόν 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
αυθεντικότητα και το περιεχόμενο του 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων 
συμβάσεων. Οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους εγκατάστασης 
κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 88.

Or. en

Αιτιολόγηση

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Τροπολογία 1100
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
92 παράγραφος 1, το διαβατήριο παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
92 παράγραφος 1, το διαβατήριο παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. it

Τροπολογία 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή που εκδίδει το διαβατήριο ζητεί 
τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από 
τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν υπάρχει 
σχετική απαγόρευση από τους εθνικούς 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η αρχή που εκδίδει το διαβατήριο ζητεί 
τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από 
τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν υπάρχει 
σχετική απαγόρευση από τους εθνικούς 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
εάν οι πληροφορίες μπορούν να 
συγκεντρωθούν μόνο από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
παράσχει τις πληροφορίες στην αρχή για 
να αποκτήσει το διαβατήριο δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων θα μειώσει τα έξοδα συναλλαγών στις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες από 
όσες μπορούν να συγκεντρωθούν από τις ίδιες τις αρχές. Οι αρχές πρέπει να ζητούν από τον 
οικονομικό φορέα τις πληροφορίες που δεν μπορούν να συλλέξουν από αλλού.
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Τροπολογία 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων 
περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα XIII, 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει προβεί και 
ούτε πρόκειται να προβεί στις κατωτέρω 
πράξεις:
a) αθέμιτη επιρροή της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή απόκτηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών που ενδέχεται να 
συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για 
τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης·
β) σύναψη συμφωνιών με άλλους 
υποψηφίους και προσφέροντες, με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·
γ) εκ προθέσεως παροχή 
παραπλανητικών πληροφοριών που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση της 
σύμβασης.
Το διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων 
πρέπει να υπογραφεί από τον οικονομικό 
φορέα, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο 
να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των 
πληροφοριών που περιέχει το διαβατήριο.

Or. en

Τροπολογία 1103
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με τον ειδικό χαρακτήρα της εκάστοτε 
περίπτωσης ή το γεγονός ότι το 
διαβατήριο εκδόθηκε πριν από 
περισσότερους από έξι μήνες. Στις 
περιπτώσεις αυτές η αναθέτουσα αρχή 
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει πιο 
πρόσφατα ή διαφορετικά είδη 
πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερο από ένα έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να εκδίδεται για ένα έτος. Οι οικονομικές 
πληροφορίες που αυτό θα περιέχει θα παρουσιάζουν τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας 
και θα αποφεύγεται η επανάληψη των στοιχείων ανά έξι μήνες. Όσον αφορά την εγκυρότητα 
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των πληροφοριών που περιέχει το διαβατήριο, π.χ. σε σχέση με το χρέος δημόσιου τομέα, ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος γ, ότι δεν έχει προβεί εσκεμμένα και ούτε πρόκειται να προβεί σε παροχή 
παραπλανητικών πληροφοριών.

Τροπολογία 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερο από ένα έτος.

Or. en

Τροπολογία 1106
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι προσφέροντες μπορούν να 
αποκλείονται από το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων για 
λόγους αδυναμίας καταβολής των 
κοινωνικών εισφορών, ή οταν ο 
οικονομικός φορέας έχει καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για οιοδήποτε 
αδίκημα επηρεάζει την επαγγελματική 
του διαγωγή ή έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό σφάλμα.
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Or. en

Τροπολογία 1107
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι 
δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται
με ένα ή περισσότερα από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV μέρος 1.

2. Η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του οικονομικού φορέα, καθώς 
και η συμμόρφωση με τους κανόνες και 
τα πρότυπα όσον αφορά την ορθή 
μεταχείριση των ζώων, είναι δυνατόν, 
κατά κανόνα, να αποδεικνύονται με ένα ή 
περισσότερα από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο παράρτημα XIV μέρος 1.

Or. en

Τροπολογία 1108
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους να 
παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά 
την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις 
υποχρεώσεις που αφορούν τις διατάξεις 
προστασίας της απασχόλησης και τις 
εργασιακές συνθήκες οι οποίες ισχύουν 
στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή 
παροχής της υπηρεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πανομοιότυπη με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2 της πρόσφατης γενικής οδηγίας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 2004/18/EΚ. Δεν υφίσταται λόγος κατάργησης αυτής της 
διάταξης με τη χρήσιμη επεξήγησή της.

Τροπολογία 1109
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής
διαχείρισης ή σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση των ζώων

Or. en

Τροπολογία 1110
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη 
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που 
έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 

1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, καθώς και των απαιτήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας, της οικονομίας 
αλληλεγγύης και του ηθικού εμπορίου,
παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 
ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν 
πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
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κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας από πλευράς των 
οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί δεν 
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας από πλευράς των 
οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί δεν 
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

Or. en

Τροπολογία 1111
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη 
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που 
έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας από πλευράς των 
οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί δεν 
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, καθώς και των απαιτήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας, της οικονομίας 
αλληλεγγύης και του ηθικού εμπορίου,
παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 
ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν 
πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
οργανισμούς ή σε πολυμερή προγράμματα 
διασφάλισης που έχουν πιστοποιηθεί από 
τρίτα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας από πλευράς των 
οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί δεν 
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είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως θεμιτό να ζητάει η αναθέτουσα αρχή από τους πιθανούς προσφέροντες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπέυουν να επιτύχουν τους στόχους που 
ορίζει η σύμβαση. Όπως έχει ήδη αναγνωρίσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των μη κυβερνητικών 
εμπορικών σχεδίων εξασφάλισης της βιωσιμότητας» (COM (2009) 215), τα ιδιωτικά, 
πολυμερή, οργανωτικά προγράμματα διασφάλισης που έχουν πιστοποιηθεί από τρίτα μέρη είναι 
αρκετά αξιόπιστα και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 1112
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την 
υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς, που να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν 
στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σε 
άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.
Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την 
υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς, που να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν 
στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σε 
άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.
Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 
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αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς 
των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς 
των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες. Για την αποφυγή διακρίσεων 
έναντι των προσφερόντων που επενδύουν 
χρόνο και χρήματα σε πιστοποιητικά ή 
εκθέσεις δοκιμών, η παροχή ισοδυναμίας 
πρέπει να επιβαρύνει τον προσφέροντα 
που αιτείται την ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 1113
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την 
υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς, που να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν 
στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σε 
άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.
Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την 
υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς, που να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν 
στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σε 
άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.
Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Για 
υπηρεσίες, αυτά μπορεί να είναι 
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στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς 
των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

πιστοποιητικά οικολογικού σήματος, τα 
οποία επίσης περιλαμβάνουν κριτήρια 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης, 
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς 
των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

Or. en

Τροπολογία 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
την προσκόμιση πιστοποιητικών ή 
αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων 
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν ότι 
ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
ορισμένα συστήματα ή πρότυπα 
διαχείρισης σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε 
σχέση με τις συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ, οι 
αναθέτουσες αρχές παραπέμπουν στη 
συμμετοχή σε πολυμερείς πρωτοβουλίες, 
στις οποίες εκπροσωπούνται 
επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και/ή σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Οι πολυμερείς πρωτοβουλίες 
διαθέτουν σύστημα ανεξάρτητου ελέγχου 
των μελών για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με το περιεχόμενο του 
παραρτήματος ΧΙ.

Or. en
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Τροπολογία 1115
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου.

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1116
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου.

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα και με πρότυπα 
σχετικά με την ορθή μεταχείριση των 
ζώων που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en
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Τροπολογία 1117
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, 
συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών 
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο 
πλαίσιο μιας σύμβασης προμηθειών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 
την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 
προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η 
προσφορά υποβάλλεται από κοινοπραξία 
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 6, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην κοινοπραξία.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα 
λοιπά κράτη μέλη τη διεύθυνση του 
οργανισμού πιστοποίησης ή του 
οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους 
επίσημους καταλόγους, στον οποίο 
αποστέλλονται οι αιτήσεις.

Κατόπιν αιτήματός τους, ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη 
τη διεύθυνση του οργανισμού 
πιστοποίησης ή του οργανισμού που είναι 
υπεύθυνος για τον επίσημο κατάλογο.

Or. en

Τροπολογία 1119
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν στο 
διαδίκτυο και ενημερώνουν τακτικά τον 
κατάλογο των οικονομικών φορέων που 
αποκλείονται από τη συμμετοχή σε 
δημόσια σύμβαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφοι 1, 
2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 1120
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
διεξάγει την ποιοτική επιλογή βάσει ενός 
συστήματος βαθμολόγησης και 
κατάταξης των υποψηφίων, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τελική 
κατάταξη των προσφορών.

Or. fr

Τροπολογία 1121
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις κλειστές διαδικασίες, στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, στις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και στις 

1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των 
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συμπράξεις καινοτομίας, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής οι οποίοι θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 
στον διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει 
ικανός αριθμός προεπιλεγμένων 
υποψηφίων.

υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής οι οποίοι θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 
στον διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει 
ικανός αριθμός προεπιλεγμένων 
υποψηφίων.

Or. fr

Τροπολογία 1122
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος 
αριθμός υποψηφίων είναι πέντε. Στην 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, στη διαδικασία 
ανταγωνιστικού διαλόγου και στη 
σύμπραξη καινοτομίας, ο ελάχιστος 
αριθμός είναι τρεις. Εν πάση περιπτώσει, ο 
αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει 
να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται 
πραγματικός ανταγωνισμός.

1. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος 
αριθμός υποψηφίων είναι πέντε. Στην 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση ο ελάχιστος αριθμός είναι 
τρεις. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός 
υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι 
επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται 
πραγματικός ανταγωνισμός.

Or. fr

Τροπολογία 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Anna Maria
Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

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

διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει
του οποίου οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.

Or. fr

Τροπολογία 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες 
αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις
στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποδείχθηκε στην 
πράξη ως ευρύτερο κριτήριο, το οποίο περικλείει όλες τις ποιοτικές, οικολογικές και κοινωνικές 
πτυχές, καθώς και την τιμή και το κόστος.

Τροπολογία 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 

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

ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες 
αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις,
βάσει του κριτηρίου της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη και 
πλέον βιώσιμης προσφοράς.

Or. de

Τροπολογία 1126
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει
του οποίου οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Εάν η δημόσια 
σύμβαση αφορά την προμήθεια αγαθών, 
ιδίως τυποποιημένων αγαθών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις με 
βάση το κριτήριο του χαμηλότερου 
κόστους.

Or. fr

Τροπολογία 1127
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 

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

ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες
αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις
βάσει πολλαπλών κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.

Or. fr

Τροπολογία 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 66 παράγραφος 1 της ιδίας 
συντάκτριας. Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποτελεί 
το ευρύτερο κριτήριο, το οποίο περικλείει όλες τις ποιοτικές, οικολογικές και κοινωνικές 
πτυχές, καθώς και την τιμή και το κόστος.
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Τροπολογία 1130
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1131
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1132
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη
προσφορά·

Or. en
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Τροπολογία 1133
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη
προσφορά·

Or. en

Τροπολογία 1134
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1136
Barbara Weiler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται 

Or. de

Τροπολογία 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 66 παράγραφος 1 της ιδίας 
συντάκτριας. Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποτελεί 
το ευρύτερο κριτήριο, το οποίο περικλείει όλες τις ποιοτικές, οικολογικές και κοινωνικές 
πτυχές, καθώς και την τιμή και το κόστος.

Τροπολογία 1138
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1139
Evelyne Gebhardt



AM\908713EL.doc 45/174 PE492.860v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται 

Or. de

Τροπολογία 1140
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1141
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. β) η χαμηλότερη τιμή·

Or. en

Τροπολογία 1143
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. β) η χαμηλότερη τιμή μόνο εάν δεν 
διατίθενται άλλα κριτήρια ανάθεσης από 
αντικειμενική άποψη, ιδίως όσον αφορά 
τυποποιημένα προϊόντα, τα οποία δεν 
διαφέρουν σημαντικά στη σύνθεση ή τα 
χαρακτηριστικά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά πρέπει να είναι το 
καθοριστικό κριτήριο στις περισσότερες περιπτώσεις, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής πρέπει 
διατηρηθεί για τα τυποποιημένα προϊόντα.

Τροπολογία 1144
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. β) η χαμηλότερη τιμή·

Or. da
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Τροπολογία 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 66 παράγραφος 1 της ιδίας 
συντάκτριας. Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποτελεί 
το ευρύτερο κριτήριο, το οποίο περικλείει όλες τις ποιοτικές, οικολογικές και κοινωνικές 
πτυχές, καθώς και την τιμή και το κόστος.
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Τροπολογία 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1148
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1149
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της 
τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
67.

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
67.

Or. en

Τροπολογία 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της 
τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
67.

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

Or. de

Τροπολογία 1151
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. da

Τροπολογία 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Το κόστος αξιολογείται χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.
Η τιμή αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο 
ανάθεσης για την περίπτωση των 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
τυποποίησης.
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Άλλα κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

Or. fr

Τροπολογία 1153
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινωνικά κριτήρια που συνδέονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας 
σύμβασης, όπως:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 66 παράγραφος 1 της ιδίας 
συντάκτριας. Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποτελεί 
το ευρύτερο κριτήριο, το οποίο περικλείει όλες τις ποιοτικές, οικολογικές και κοινωνικές 
πτυχές, καθώς και την τιμή και το κόστος.

Τροπολογία 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται 
βάσει διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
δημόσιας σύμβασης, και, όταν είναι 
εφικτό, βάσει της νομισματικής αξίας του 
κύκλου ζωής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο 22. Στα εν λόγω κριτήρια
μπορούν να περιλαμβάνονται, εκτός από 
την τιμή ή το κόστος, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), και άλλα 
κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο 
της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, 
όπως:

Or. en

Τροπολογία 1156
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1158
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Το κόστος αξιολογείται χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
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όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67. Η τιμή αποτελεί το 
καθοριστικό κριτήριο ανάθεσης για την 
περίπτωση των προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής τυποποίησης. Άλλα κριτήρια 
μπορούν να περιλαμβάνουν:

Or. fr

Τροπολογία 1160
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1161
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 1162
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1163
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, η 
υγεία και η ασφάλεια, ο σεβασμός της 
συλλογικής σύμβασης·

Or. it

Τροπολογία 1164
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, του καινοτόμου 
χαρακτήρα και των περιβαλλοντικών 
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του καινοτόμου χαρακτήρα· χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης 
κατά περίπτωση της αποδοτικότητας 
κόστους των δημοσίων συμβάσεων 
μικρών αποστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 1166
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο συνυπολογισμός αυτού του κριτηρίου θα δώσει σε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες πρόσθετη 
ποιοτική αξία για τις αναθέτουσες αρχές. Η αξία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι οι σύντομες 
διαδικασίες συνεπάγονται ταχύτερη παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών στην αναθέτουσα 
αρχή, καθώς και αμεσότερη και πιο ευέλικτη ανταπόκριση στις ανάγκες της. Παράλληλα 
μπορούν να βελτιωθούν σε βιώσιμη βάση και τα περιβαλλοντικά πρότυπα (μικρότερες 
αποστάσεις μεταφοράς και μικρότερος χρόνος αποθήκευσης, λιγότερες εκπομπές).

Τροπολογία 1167
Sirpa Pietikäinen

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

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

α) τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων
των επιπέδων περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων καθώς και των 
επιδόσεων όσον αφορά τον κοινωνικό 
αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 

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

για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και
των καινοτόμων πτυχών, η εξυπηρέτηση 
μετά την πώληση και η τεχνική 
συνδρομή, οι συνθήκες παράδοσης 
(ημερομηνία και διαδικασία παράδοσης 
και προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των κριτηρίων - εξαιρουμένης της τιμής και του κόστους - που μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη δεν είναι εξαντλητικός αλλά ανοιχτός και αυτό πρέπει να είναι σαφές στη 
διατύπωση του άρθρου.

Τροπολογία 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1171
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών·

Or. nl

Τροπολογία 1172
Ian Hudghton

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του 
καινοτόμου χαρακτήρα, καθώς και των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, όπου 
αυτό δικαιολογείται βάσει δημόσιας 
πολιτικής για την προώθηση της 
αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν κριτήρια που 
σχετίζονται με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, εφόσον αυτό αιτιολογείται βάσει δημόσιας 
πολιτικής γαι την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η προσφορά που προσφέρει συνολικά καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας για την 
εκπλήρωση της απαίτησης. Παράλληλα με τις υπάρχουσες διατάξεις της νομοθετικής πρότασης, 
η τροπολογία αυτή δεν θα δίνει πλεονέκτημα στους στους τοπικούς υποψηφίους και δεν θα 
εισαγάγει διακρίσεις κατά άλλων προσφερόντων.

Τροπολογία 1173
Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, του 
καινοτόμου χαρακτήρα, καθώς και των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, όπου 
αυτό δικαιολογείται βάσει δημόσιας 
πολιτικής για την προώθηση της 
αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 1174
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του 
καινοτόμου χαρακτήρα, της στήριξης της 
τοπικής εκπαίδευσης, της τοπικής 
αλυσίδας στήριξης, της κοινωνικής 
συνοχής και των ζητημάτων ηθικού 
εμπορίου, καθώς και της δέσμευσης για 
πρόσληψη ατόμων από ομάδες-στόχους, 
όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 
νέοι και τα άτομα με αναπηρία, για την 
εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 1175
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) κριτήρια που αφορούν τη διαδικασία 
κύκλου ζωής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που έχουν οι αναθέτουσες 
αρχές να περιλαμβάνουν στα κριτήρια ανάθεσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Τροπολογία 1176
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δαπάνες κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 67·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος διάρκειας ζωής πρέπει να συγκαταλέγεται στις επιλογές για τον προσδιορισμό της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και όχι σαν εναλλακτική επιλογή.

Τροπολογία 1177
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) καινοτόμα χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών·

Or. nl

Τροπολογία 1178
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) κριτήρια κοινωνικά βιώσιμης 
διαδικασίας παραγωγής, που μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνουν και την 
απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων ή 
μελών ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που έχουν οι αναθέτουσες 
αρχές να περιλαμβάνουν στα κριτήρια ανάθεσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Τροπολογία 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, 
μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού 
στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν 
λόγω σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την 

διαγράφεται 
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ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση 
του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συναίνεσης της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία πρέπει να 
επιβεβαιώσει ότι οι αντικαταστάσεις 
διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση και 
ποιότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που ορίζει ότι η αντικατάσταση του προσωπικού του εργολήπτη μετά την ανάθεση 
της σύμβασης γίνεται μόνο με συναίνεση της αναθέτουσας αρχής και με την επιβεβαίωσή της 
ότι η αντικατάσταση διασφαλίζει ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα, θα προκαλέσει 
υπερβολικά μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος και, ενδεχομένως, προβλήματα σε σχέση με το 
εργασιακό δίκαιο, ιδίως για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή θα ήταν αντίθετη με το 
διαχωρισμό των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης.

Τροπολογία 1180
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή. Για παράδειγμα, για την αποκατάσταση 
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παλαιών κτιρίων, τα κριτήρια αυτά είναι εξίσου σημαντικά με τη μελέτη του έργου.

Τροπολογία 1181
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής·

βα) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα 
του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης

ββ) η ασφάλεια ή οι διαστάσεις 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με την διασφάλιση της 
ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις 
δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και το 
ετικετάρισμα, τις οδηγίες χρήσης·
γα) οι κανόνες σχεδιασμού και 
κοστολόγησης, οι όροι δοκιμής, ελέγχου 
και παραλαβής των έργων, καθώς και οι 
κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδοι και 
κάθε άλλος όρος 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 αποτελούν τα έργα 
αυτά.
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Or. en

Τροπολογία 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) όταν η ποιότητα του προσωπικού είναι 
ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση της 
σύμβασης, μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού 
προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο των προσόντων και της πείρας του προσωπικού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο 
σε σχέση με υπηρεσίες π.χ. διανοητικού χαρακτήρα, στις οποίες τα προσόντα και η πείρα ενός 
ατόμου έχουν ζωτική σημασία για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Εντούτοις, εάν 
προβλέπεται για όλα τα είδη υπηρεσιών, πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίζεται ότι το κριτήριο 
μπορεί να εφαρμόζεται εάν τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας 
για την υψηλή ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τροπολογία 1183
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για συμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις 
που αφορούν τη μελέτη έργου, μπορεί να 
ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα προσόντα 

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

και η πείρα του προσωπικού στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, καθώς και οι ικανότητες, οι 
δυνατότητες και η επαγγελματική 
συμπεριφορά κάθε υπεργολάβου με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού 
προσωπικού και η περαιτέρω εκχώρηση 
υπεργολαβίας να είναι δυνατή μόνο 
κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι αντικαταστάσεις ή οι περαιτέρω 
υπεργολαβίες διασφαλίζουν ισοδύναμη 
οργάνωση και ποιότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει σκοπό να διευρύνει τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
συνυπολογίζουν την υπεργολαβία.

Τροπολογία 1184
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1185
Catherine Stihler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κριτήρια κοινωνικά βιώσιμης 
διαδικασίας παραγωγής, που μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνουν και την 
απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων ή 
μελών ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 1186
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Κριτήρια που δεν σχετίζονται με την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
περιλαμβάνονται μόνο εφόσον σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. Ο 
συνυπολογισμός των διαδικασιών παραγωγής στον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς είναι αντίθετος με αυτό.



PE492.860v01-00 70/174 AM\908713EL.doc

EL

Τροπολογία 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1188
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προμηθειών ή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 1189
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22
και όπως διευκρινίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι υπερβολικά σύνθετη και κρίνεται περιττή.

Τροπολογία 1190
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν κριτήρια που αφορούν 
τους ανθρώπινους πόρους που 
συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία 
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παραγωγής, όπως είναι οι αξιοπρεπείς 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβής, της κοινωνικής προστασίας, της 
προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, των ίσων ευκαιριών και της 
ισότητας των φύλων για το προσωπικό 
στο οποίο έχει ανατεθεί η παραγωγή, η 
απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων ή 
μελών ευάλωτων ομάδων και οι ευκαιρίες 
κατάρτισης για τους εργαζομένους που 
μετέχουν στη διαδικασία παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1191
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει το απαραίτητο κριτήριο της 
τιμής στο πλαίσιο του κριτηρίου της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, καθορίζοντας μια 
σταθερή τιμή ή ένα σταθερό κόστος, 
βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς 
θα ανταγωνίζονται με αμιγώς ποιοτικά 
κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι ο 
σεβασμός αξιοπρεπών συνθηκών 
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εργασίας, ρυθμίσεις για την υγεία και την 
ασφάλεια, συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
ισότητα των φύλων (π.χ. ίσες αμοιβές, 
συνδυασμός επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής), κοινωνική 
ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων δυνατότητες 
απασχόλησης για εργαζόμενους με 
αναπηρία και μειονεκτούντες ή 
ευάλωτους εργαζόμενους (όπως ανέργους 
επί μακρό χρόνο, Ρομά, μετανάστες ή 
νεότερους και ηλικιωμένους 
εργαζόμενους), πρόσβαση σε 
επαγγελματική κατάρτιση κατά την 
απασχόληση, συμμετοχή των χρηστών 
και διαβούλευση μ’ αυτούς, προσιτές 
τιμές, εμπόριο με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και δεοντολογικά κριτήρια·

Or. de

Τροπολογία 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) χαρακτηριστικά που αφορούν τις 
συνθήκες εργασίας και στοχεύουν στην 
προστασία της υγείας των εργαζομένων ή 
ευνοούν την κοινωνική ένταξη των 
μειονεκτούντων ή των ατόμων με 
αναπηρίες μεταξύ των ατόμων στα οποία 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κοινωνικά κριτήρια όπως, για 
παράδειγμα, ισότητα των φύλων, 
κοινωνική ένταξη, περιλαμβανομένων 
των ευκαιριών απασχόλησης των 
αναπήρων, μειονεκτούντων ή ευάλωτων 
εργαζομένων, η πρόσβαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση στον τόπο 
εργασίας, η διαβούλευση και η συμμετοχή 
των χρηστών, η οικονομική 
προσβασιμότητα·

Or. it

Τροπολογία 1195
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κοινωνικά κριτήρια.

Or. da

Τροπολογία 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 2.

διαγράφεται 

Or. de

Τροπολογία 1198
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική άποψη προσφορά, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) και στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 1199
Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική άποψη προσφορά, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) και στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 4 του άρθρου 66 μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και δεν έχει πρόσθετη νομική 
ισχύ. Δεν είναι σαφές πού αποσκοπεί αυτή η ρύθμιση που προτείνει η Επιτροπή, δεδομένου ότι 
το περιεχόμενο των δύο αυτών προτάσεων καλύπτεται πλήρως από τη γενική απαγόρευση 
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απόκλισης από τις ρυθμίσεις και από την αρχή της διαφάνειας. Ως εκ τούτου, η παράγραφος 
πρέπει να διαγραφεί χάριν απλούστευσης και ενίσχυσης της ασφάλειας του δικαίου.

Τροπολογία 1201
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής. 
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης συνοδεύονται 
από απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

Or. en

Τροπολογία 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 

4. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων των μη ορατών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών, όπως είναι τα 
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής, 
σύμφωνα με το σημείο 22 α) (νέο))· 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
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παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

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

Or. de

Τροπολογία 1203
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν
τα κριτήρια ανάθεσης.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Τα 
κριτήρια ανάθεσης που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της προσφοράς με 
την καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας 
πρέπει:

α) να συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης·
β) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού· και
γ) να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες.
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Or. en

Τροπολογία 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ανάθεση συμβάσεων για 
διανοητική εργασία βασίζεται κανονικά
στο κριτήριο του στοιχείου α) της 
παραγράφου 1. Το κριτήριο του 
χαμηλότερου κόστους μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις μη 
περίπλοκων επαναλαμβανόμενων 
υπηρεσιών, οι οποίες δεν απαιτούν ένα 
σύνολο διεπιστημονικών δεξιοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 1205
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 1206
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1207
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
υποδεικνύει, στη διακήρυξη διαγωνισμού, 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, στα έγγραφα της 
σύμβασης, ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
στην περίπτωση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 
της προσφοράς με την καλύτερη σχέση 
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προσφοράς. κόστους-ωφέλειας.

Or. en

Τροπολογία 1208
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η κοστολόγηση κύκλου ζωής καλύπτει, 
στον αντίστοιχο βαθμό, όλες τις ακόλουθες 
δαπάνες ή τμήματα αυτών, οι οποίες 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή ή άλλους 
χρήστες, κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή 
ενός έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο 22:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής πρέπει να ξεκινά κατά την αγορά και να περιορίζεται μόνο 
στις εσωτερικές δαπάνες. Οι εξωτερικές δπαάνες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και, 
παράλληλα, η κοστολόγηση του κύκλου ζωής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα εμπόδια για την 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Οι εξωτερικές δαπάνες, 
επομένως, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

Τροπολογία 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και με το τέλος του κύκλου ζωής, όπως οι 
δαπάνες συλλογής και ανακύκλωσης, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην κοστολόγηση κύκλου ζωής.
Το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να επιβαρύνει τις ΜΜΕ, οι οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθούν με 
δαπάνες και διοικητικό φόρτο κατά την επισήμανση του κόστους κύκλου ζωής ενός προϊόντος.
Σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα για το λόγο ότι υπάρχουν 
διαφορετικές μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό του κόστους.

Τροπολογία 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) το εσωτερικό κόστος που σχετίζεται με 
τη χρήση, όπως οι δαπάνες συντήρησης 
και αποδοτικότητας των πόρων 
(συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης), οι δαπάνες ανακύκλωσης και 
συλλογής στο τέλος του κύκλου ζωής και 
οι δαπάνες που σχετίζονται με τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, εάν αυτές 
σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης. Το εσωτερικό κόστος 
περιλαμβάνει επίσης παραμέτρους 
αποδοτικής μελέτης δαπάνες σχεδιασμού 
και επεξεργασίας, όπως είναι η χρήση
ηλεκτρονικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 1211
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1212
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 1213
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) δαπάνες χρήσης, όπως είναι η 
κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 1214
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) δαπάνες συντήρησης·

Or. en

Τροπολογία 1215
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) δαπάνες που σχετίζονται με το τέλος 
του κύκλου ζωής, όπως είναι οι δαπάνες 
συλλογής και ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξωτερικές δαπάνες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και, παράλληλα, η κοστολόγηση του 
κύκλου ζωής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Οι εξωτερικές δαπάνες, επομένως, δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

Τροπολογία 1217
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος 
που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να 
προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το 

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

επαληθευτεί.

Or. en

Τροπολογία 1219
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 1220
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποίησαν για τον υπολογισμό του 
κόστους κύκλου ζωής. Η 

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τα δεδομένα που 
πρέπει να παράσχουν οι προσφέροντες 
και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει η 



AM\908713EL.doc 87/174 PE492.860v01-00

EL

χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πρέπει να 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

αναθέτουσα αρχή για τον προσδιορισμό
του κόστους κύκλου ζωής. Η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την 
εκτίμηση του κόστους κύκλου ζωής
πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 1221
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1222
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τη μεθοδολογία που 

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

παράσχουν οι προσφέροντες και τη
μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει η 
αναθέτουσα αρχή για τον προσδιορισμό
του κόστους κύκλου ζωής βάσει των 
δεδομένων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1223
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμος ο ορισμός λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος ξεκινώντας από το στάδιο της αγοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Δεδομένου ότι το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει 
πραγματικών δεδομένων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική 
τους μεθοδολογία (η οποία πρέπει ωστόσο να δημοσιοποιείται).

Τροπολογία 1224
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχει αναπτυχθεί βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή να
βασίζεται σε άλλα κριτήρια που μπορούν 

α) να βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν 
να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο 
και δεν εισάγουν διακρίσεις·
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να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο 
και δεν εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να έχει αναπτυχθεί σε στενή 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένου του κλάδου, και να 
βασίζεται σε επιστημονική πληροφόρηση
ή να βασίζεται σε άλλα κριτήρια που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 1226
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να έχει εκπονηθεί για 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη θα απέκλειε τη δυνατότητα εφαρμογής προσαρμοσμένης μεθοδολογίας 
κατάλληλης για μια συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία είναι εφικτή βάσει των υφιστάμενων 
οδηγιών.
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Τροπολογία 1227
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να έχει εκπονηθεί για
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμος ο ορισμός λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος ξεκινώντας από το στάδιο της αγοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Δεδομένου ότι το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει 
πραγματικών δεδομένων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική 
τους μεθοδολογία (η οποία πρέπει ωστόσο να δημοσιοποιείται).

Τροπολογία 1228
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να είναι προσιτή σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμος ο ορισμός λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος ξεκινώντας από το στάδιο της αγοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Δεδομένου ότι το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει 
πραγματικών δεδομένων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική 
τους μεθοδολογία (η οποία πρέπει ωστόσο να δημοσιοποιείται).
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Τροπολογία 1229
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν 
να παρέχονται με λογική προσπάθεια από 
οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη 
συνήθη επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένων 
φορέων από τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν 
να παρέχονται με λογική προσπάθεια από 
οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη 
συνήθη επιμέλεια·

Or. en

Τροπολογία 1231
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν στους 
οικονομικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
φορέων από τρίτες χώρες, τη δυνατότητα 
να εφαρμόζουν διαφορετική μεθοδολογία 

διαγράφεται
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για τον καθορισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στην προσφορά τους, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
συνάδει με τις απαιτήσεις των στοιχείων 
α), β) και γ) και είναι ισοδύναμη με τη 
μεθοδολογία που έχει υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή.

Or. en

Τροπολογία 1232
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμος ο ορισμός λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος ξεκινώντας από το στάδιο της αγοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Δεδομένου ότι το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει 
πραγματικών δεδομένων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική 
τους μεθοδολογία (η οποία πρέπει ωστόσο να δημοσιοποιείται).

Τροπολογία 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που ενθαρρύνουν το συνυπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής κατά την ανάθεση 
των συμβάσεων κρίνονται θετικά. Ωστόσο, η νομική υποχρέωση δεν κρίνεται σκόπιμη σε αυτό 
το σημείο, καθώς σχετίζεται με μια μελλοντική μέθοδο υπολογισμού, η οποία δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί και, επομένως, δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Τροπολογία 1234
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 

διαγράφεται
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ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια ανάθεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 66 
παράγραφος 1 περιλαμβάνεται η 
κοστολόγηση κύκλου ζωής.

Or. nl

Τροπολογία 1235
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμος ο ορισμός λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος ξεκινώντας από το στάδιο της αγοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Δεδομένου ότι το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει 
πραγματικών δεδομένων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική 
τους μεθοδολογία (η οποία πρέπει ωστόσο να δημοσιοποιείται).

Τροπολογία 1236
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1237
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή καθιερώνει, είτε μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, είτε μέσω 
τομεακής νομοθεσίας, κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής για προϊόντα με μεγάλες 
δυνατότητες οικονομικής εξοικονόμησης 
ή βελτίωσης του περιβάλλοντος. Οσάκις 
υιοθετείται κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στο 
πλαίσιο νομοθετικής πράξης της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται 
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όταν στα κριτήρια ανάθεσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 
περιλαμβάνεται η κοστολόγηση κύκλου 
ζωής.

Or. en

Τροπολογία 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οσάκις μια κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής, η 
οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, και 
εξωτερικούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, έχει καταστεί υποχρεωτική
στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια 
ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 66 
παράγραφος 1 περιλαμβάνεται η 
κοστολόγηση κύκλου ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια κοινή μέθοδος για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής 
μέσω νομοθετικής πράξης της Ένωσης και η Επιτροπή να μπορεί μόνο να ενημερώνει το 
παράρτημα XV. Η διατύπωση του άρθρου 67 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρέπει να 
διασαφηνίσει ότι εκχωρεί στην Επιτροπή μόνο το δικαίωμα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων με στόχο την ενημέρωση του παραρτήματος XV. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
βάση για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή για να καταστεί 
υποχρεωτική η μεθοδολογία προσδιορισμού του κόστους κύκλου ζωής.

Τροπολογία 1239
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1240
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σκόπιμος ο ορισμός λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος ξεκινώντας από το στάδιο της αγοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Δεδομένου ότι το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει 
πραγματικών δεδομένων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική 
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τους μεθοδολογία (η οποία πρέπει ωστόσο να δημοσιοποιείται).

Τροπολογία 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών
πράξεων παρατίθεται στο παράρτημα XV.

Or. en
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Τροπολογία 1243
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κωλύματα στην ανάθεση Απόφαση μη ανάθεσης της σύμβασης

Or. fr

Τροπολογία 1244
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν τη 
σύμβαση στον προσφέροντα που 
υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, εάν 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να 
μην συνεχίσουν μια διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης. Οι λόγοι που 
οδήγησαν στην απόφαση να μην ανατεθεί 
η σύμβαση πρέπει να προσδιοριστούν και 
να κοινοποιηθούν σε όλους τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες.
Σε κάθε περίπτωση, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να μην αναθέτουν τη 
σύμβαση στον προσφέροντα που 
υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, εάν 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 1245
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69 διαγράφεται
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν 
πληρούνται όλες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:
a) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 50% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·
β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 20% 
από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς·
γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.
2. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να 
ζητήσουν εξηγήσεις.
3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 μπορεί να αφορούν 
ιδίως:
a) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της 
μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή 
της παροχής των υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου ή για την προμήθεια των 
προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·
δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
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δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.
4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί 
να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 
δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3. 
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
διότι δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.
5. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά μπορεί να απορρίπτεται
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο 
μετά από διαβούλευση με τον 
προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων 
δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός 
επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η 
αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά 
κατά την έννοια του άρθρου 107 της 
Συνθήκης. Όταν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά.
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6. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα 
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 
προσκομίζονται σε σχέση με τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 1246
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 50% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·
β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 20% 
από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς·
γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1247
Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι
προσφορές εμφανίζονται ως ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με την υπηρεσία που 
παρέχεται, η αναθέτουσα αρχή, πριν 
απορρίψει τις εν λόγω προσφορές, ζητεί 
γραπτώς τις διευκρινίσεις που θεωρεί 
χρήσιμες σε σχέση με τη σύνθεση της 
προσφοράς.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να 
αφορούν ιδίως:

Or. nl

Τροπολογία 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να απαιτείται η ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων για να θεωρηθεί 
ασυνήθιστα χαμηλή μια τιμή. Συχνά αρκεί να ισχύει μόνο μία από αυτές τις προϋποθέσεις για 
να είναι η τιμή αυνήθιστα χαμηλή.

Τροπολογία 1249
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν
έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές ή, εναλλακτικά:

Or. it

Τροπολογία 1250
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 30%
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο του κόστους που χρεώνεται πρέπει να μειωθεί στο 30% από τη μέση τιμή των 
υπόλοιπων προσφορών.

Τροπολογία 1252
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της 
μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή 
της παροχής των υπηρεσιών·

Or. nl

Τροπολογία 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η τιμή ή το κόστος που επισημαίνεται 
σε προσφορά είναι χαμηλότερο κατά 
περισσότερο από 50% από τη μέση τιμή ή 
το κόστος των υπόλοιπων προσφορών·

Or. en

Τροπολογία 1254
Marc Tarabella

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

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

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 30%
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·

Or. fr

Τροπολογία 1255
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά 30% από τη μέση τιμή ή 
το κόστος των υπόλοιπων προσφορών·

Or. it

Τροπολογία 1256
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 30%
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·

Or. it

Τροπολογία 1257
Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1258
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 30%
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιπτώσεις που εκπληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις είναι υπερβολικά σπάνιες. Οι 
προϋποθέσεις πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές για να μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός του 
άρθρου.

Τροπολογία 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η τιμή ή το κόστος που επισημαίνεται 
σε προσφορά είναι χαμηλότερο κατά 
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τουλάχιστον 40% από την τιμή ή το 
κόστος που εκτιμάται με δέουσα 
επιμέλεια από αναθέτουσα αρχή, με 
συνυπολογισμό των αντίστοιχων φόρων·

Or. en

Τροπολογία 1260
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1261
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου ή για την προμήθεια των 
προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·

Or. nl

Τροπολογία 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η τιμή ή το κόστος που επισημαίνεται 
σε προσφορά είναι χαμηλότερο κατά
τουλάχιστον 20% από την τιμή ή το 
κόστος της δεύτερης χαμηλότερης 
προσφοράς·

Or. en

Τροπολογία 1263
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να απαιτούνται πέντε προσφορές για να θεωρηθεί η τιμή ασυνήθιστα 
χαμηλή.

Τροπολογία 1265
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1266
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε
προσφορές.

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις
προσφορές.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξήγηση της τιμής πρέπει να απαιτείται όταν ήδη έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις 
προσφορές.

Τροπολογία 1268
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

γ) το σχέδιο που προτείνει ο προσφέρων 
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία·

Or. nl

Τροπολογία 1269
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε
προσφορές.

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις
προσφορές.

Or. fr

Τροπολογία 1270
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις
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προσφορές. προσφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιπτώσεις που εκπληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις είναι υπερβολικά σπάνιες. Οι 
προϋποθέσεις πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές για να μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός του 
άρθρου.

Τροπολογία 1271
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχεία γ α και γ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τηρούνται οι διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και οι όροι 
εργασίας, που ισχύουν στον τόπο 
εκτέλεσης της σύμβασης·
γβ) ο προσφέρων ενδέχεται να λάβει 
κρατική ενίσχυση.

Or. nl

Τροπολογία 1272
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η τιμή που χρεώνεται είναι μικρότερη 
από τον κατώτατο μισθό σε εθνικό 
επίπεδο που έχει κατοχυρωθεί νομικά ή 
με συλλογικές συμβάσεις, μαζί με τις 
προσαυξήσεις και τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης.

Or. de
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Τροπολογία 1273
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1274
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη 
σύνθεση της προσφοράς βάσει των 
παρασχεθέντων διευκρινίσεων.

Or. nl

Τροπολογία 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης 
να ζητήσουν εξηγήσεις σχετικά με την 
τιμή ή το κόστος που επισημαίνεται σε 
προσφορά όταν πληρούνται προϋποθέσεις 
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διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, εάν, για παράδειγμα, 
η τιμή ή το κόστος που επισημαίνεται σε 
προσφορά είναι σημαντικά χαμηλότερο 
από την τιμή ή το κόστος που 
επισημαίνεται σε άλλες προσφορές ή από 
την τιμή ή το κόστος που εκτίμησε η 
αναθέτουσα αρχή, και υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα η τιμή ή το κόστος να είναι 
αυνήθιστα χαμηλό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να ζητούν εξηγήσεις για να καθορίσουν 
εάν μια τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή και σε περιπτώσεις διαφορετικές από εκείνες που ορίζει 
η παράγραφος 1. Είναι επίσης σκόπιμο να παρέχονται παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων.

Τροπολογία 1276
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν 
υπόψη τη συμμόρφωση με το εργατικό 
δίκαιο κατά τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν την αντικατάσταση 
προσωπικού και εμπίπτουν σε 
οικονομικούς τομείς που θεωρούνται 
υψηλής έντασης εργασίας και 
προσφέρουν χαμηλή προστιθέμενη αξία· 
οι προσφορές για τιμή που περιλαμβάνει 
εργατικό κόστος το οποίο είναι 
χαμηλότερο από τους μισθούς που 
ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις 
διαπραγμάτευσης ή τον ισχύοντα νόμιμο 
ελάχιστο μισθό θεωρούνται 
αντικανονικές και δυσανάλογες.

Or. es
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Τροπολογία 1277
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αναθέτουσα αρχή που διαπιστώνει 
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω της χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα μπορεί να
απορρίψει την εν λόγω προσφορά μόνο με 
την αιτιολογία αυτή μόνον εφόσον 
διαβουλευθεί με τον προσφέροντα και 
εφόσον ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας 
την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι 
η εν λόγω ενίσχυση έχει χορηγηθεί 
νομίμως. Όταν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά.

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της 
μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή 
της παροχής των υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου ή για την προμήθεια των 
προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·
δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
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εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών αυξάνει τον φόρτο τόσο για τις 
αναθέτουσες αρχές, όσο και για τους εργολήπτες.

Τροπολογία 1278
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι
προσφορές εμφανίζονται ως ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, 
η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει τις εν 
λόγω προσφορές, ζητεί γραπτώς τις
εξηγήσεις που θεωρεί χρήσιμες σε σχέση 
με τη σύνθεση της προσφοράς.
Οι εν λόγω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν 
ιδίως:

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1279
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου 
ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

(b) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου 
ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, 
με άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας·

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

Or. de

Τροπολογία 1281
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·

δ) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις
σχετικά με την προστασία της εργασίας 
και τις συνθήκες εργασίας, που 
εφαρμόζονται στον τόπο παροχής του
έργου, της υπηρεσίας ή της προμήθειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1282
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα
της ορθής μεταχείρισης των ζώων, του 



AM\908713EL.doc 119/174 PE492.860v01-00

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 1283
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·

δ) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου, της υπηρεσίας 
ή της προμήθειας·

Or. en

Τροπολογία 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
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ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XI ή, εάν οι ανωτέρω
διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·

ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
υποχρεώσεις σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού 
όπως ορίζει το εθνικό εργατικό δίκαιο και 
οι εργασιακές ρυθμίσεις που διέπουν τις 
διαδικασίες παραγωγής, καθώς και οι 
διεθνείς συμβάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα XI, ανάλογα με το τι ευνοεί 
περισσότερο τους εργαζομένους. Στις
διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται:

(i) αυτές που ορίζονται από τις οκτώ 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ (η ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, η κατάργηση της 
καταναγκαστικής εργασίας, η κατάργηση 
των διακρίσεων όσον αφορά την 
απασχόληση και το επάγγελμα και η 
κατάργηση της εργασίας των παιδιών)·
(ii) η ασφάλεια και υγεία στον τόπο 
εργασίας·
(iii) ο χρόνος εργασίας·
(iv) η αμοιβή·
(v) η κοινωνική ασφάλιση.

Or. en

Τροπολογία 1285
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί 
να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 
δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 

διαγράφεται 
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που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
διότι δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι
η τιμή ή το κόστος που επισημαίνεται 
στην προσφορά δεν καλύπτει το κόστος 
παραγωγής του προϊόντος, την παροχή 
των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των έργων 
που αποτελούν το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις οικονομικές συνθήκες, και ιδίως εάν η 
προσφορά δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να υποχρεούνται να απορρίπτουν 
την προσφορά όταν διαπιστώνουν ότι η τιμή που επισημαίνεται σε αυτήν δεν καλύπτει το κόστος 
που επιβαρύνει τον οικονομικό φορέα. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές - ιδίως όσες δεν εγγυώνται την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων, 
παροχής των υπηρεσιών ή εκτέλεσης των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης - συγκαταλέγονται στους κύριους ενδεχόμενους κινδύνους για την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 

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

δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, του δικαίου για την προστασία 
των δεδομένων ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

Or. en

Τροπολογία 1289
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης, ή 
εθνικοί νόμοι, κανονισμοί και λοιπές 
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

Τροπολογία 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 

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

προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
υποχρεώσεις σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, 
όπως ορίζει το εθνικό εργατικό δίκαιο και 
οι εργασιακές ρυθμίσεις που διέπουν τις 
διαδικασίες παραγωγής, καθώς και οι 
διεθνείς συμβάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα XI, ανάλογα με το τι ευνοεί 
περισσότερο τους εργαζομένους.

Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται:
a) αυτές που ορίζονται από τις οκτώ 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ (η ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, η κατάργηση της 
καταναγκαστικής εργασίας, η κατάργηση 
των διακρίσεων όσον αφορά την 
απασχόληση και το επάγγελμα και η 
κατάργηση της εργασίας των παιδιών)·
β) η ασφάλεια και υγεία στον τόπο 
εργασίας·
γ) ο χρόνος εργασίας·
δ) η αμοιβή·
ε) η κοινωνική ασφάλιση.

Or. en

Τροπολογία 1291
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν 
επίσης την προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η τιμή ή το κόστος που 
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χρεώνεται είναι ασυνήθιστα χαμηλό 
αναλογικά με το κόστος που πρέπει να 
καλύψει ο προσφέρων, και ότι η αποδοχή 
της προσφοράς θα ενισχύσει τη θέση του 
προσφέροντος στην αγορά, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να δημιουργηθούν 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στις 
εσωτερικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 1292
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει 
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για 
αυτόν τον λόγο μόνο μετά από 
διαβούλευση με τον προσφέροντα, και 
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την 
οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν 
λόγω ενίσχυση συμβιβάζεται με την 
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του 
άρθρου 107 της Συνθήκης. Όταν η 
αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια 
προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

5. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει 
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για 
αυτόν τον λόγο μόνο μετά από 
διαβούλευση με τον προσφέροντα, και 
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την 
οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν 
λόγω ενίσχυση έχει χορηγηθεί νόμιμα.
Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια 
προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1293
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 
αυτομάτως οιαδήποτε προσφορά παρέχει 
έκπτωση που υπερβαίνει το 50% της 
μέσης τιμής που προκύπτει από το 
σύνολο των υποβληθέντων προσφορών.

Or. it

Τροπολογία 1294
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 
αυτομάτως οιαδήποτε προσφορά παρέχει 
έκπτωση που υπερβαίνει το 40% της 
μέσης τιμής που προκύπτει από το 
σύνολο των υποβληθέντων προσφορών.

Or. it

Τροπολογία 1295
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα 
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 
προσκομίζονται σε σχέση με τις 

διαγράφεται 
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λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 1296
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει, 
αφού επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντος, να αποδεχτεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που 
περιλαμβάνει προμήθειες και/ή υπηρεσίες 
με προέλευση εκτός ΕΕ, στην οποία η 
αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών 
που δεν καλύπτονται υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας των προμηθειών ή 
υπηρεσιών που συνιστούν την προσφορά, 
ενημερώνει γραπτώς τους λοιπούς 
προσφέροντες σχετικά, περιλαμβάνοντας 
τους λόγους για τον ασυνήθιστα χαμηλό 
χαρακτήρα της τιμής ή του κόστους που 
χρεώνεται.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αρνηθεί 
τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων 
αν αυτό εμποδίζει την επιβολή των 
νόμων, αντιβαίνει με άλλο τρόπο στο 
δημόσιο συμφέρον, θίγει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή θα 
μπορούσε να βλάψει το θεμιτό 
ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Or. en
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Τροπολογία 1297
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

1. Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι 
προσφορές εμφανίζονται ως ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, 
η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει τις εν 
λόγω προσφορές, ζητεί γραπτώς τις 
διευκρινίσεις που θεωρεί χρήσιμες σε 
σχέση με τη σύνθεση της προσφοράς. Οι 
διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν 
ιδίως:
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της 
μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή 
της παροχής των υπηρεσιών·
β) τις εγκριθείσες τεχνικές λύσεις και/ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου, την προμήθεια των προϊόντων 
ή την παροχή των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·
δ) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης της εργασίας, της 
υπηρεσίας ή της προμήθειας·
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη 
σύνθεση της προσφοράς βάσει των 
παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
3. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, 
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οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να 
ζητήσουν πληροφορίες.
4. Η αναθέτουσα αρχή που διαπιστώνει 
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω της χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα μπορεί να 
απορρίψει την εν λόγω προσφορά μόνο με 
την αιτιολογία αυτή μόνον εφόσον 
διαβουλευθεί με τον προσφέροντα και 
εφόσον ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας 
την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι 
η εν λόγω ενίσχυση έχει χορηγηθεί 
νομίμως. Όταν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το άρθρο 55 της ισχύουσας οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το οποίο δεν υπάρχει λόγος να 
τροποποιηθεί. Η παράγραφος 3 προέρχεται από την προτεινόμενη οδηγία COM(2011) 896 
τελικό (68(2)).

Τροπολογία 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Προσφορές που περιλαμβάνουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα 
καταγόμενα από τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει κάποια 
συμφωνία, πολυμερώς ή διμερώς, 
εξασφαλίζοντας συγκρίσιμη και 
ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών 
επιχειρήσεων στις αγορές των τρίτων 
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αυτών χωρών. Τούτο δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης ή των κρατών 
μελών της έναντι των τρίτων χωρών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση των αγαθών και των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνει η 
προσφορά, καθώς και σχετικά με την 
αξία τους. Κάθε προσφορά που 
υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης 
προμηθειών μπορεί να απορρίπτεται 
όταν, όπως καθορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
για τη θέσπιση του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα, η αξία των 
προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών 
υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας 
των προϊόντων που συνιστούν την εν 
λόγω προσφορά.
3. Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ, 
χωρίς τον φόρο προστιθεμένης αξίας 
(ΦΠΑ), η Επιτροπή, μετά από αίτημα 
των αναθετουσών αρχών, αξιολογεί εάν 
θα εγκρίνει τον αποκλεισμό από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων των προσφορών οι οποίες 
περιέχουν αγαθά και υπηρεσίες που 
προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, εφόσον 
η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που 
προέρχονται από χώρα με την οποία η 
Ένωση δεν έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
για την πρόσβαση στην αγορά, ή αγαθά 
και υπηρεσίες που προέρχονται από 
χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει 
συνάψει μια τέτοια συμφωνία αλλά για τα 
οποία δεν εφαρμόζεται η σχετική 
συμφωνία, υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των αγαθών ή των 
υπηρεσιών που απαρτίζουν την 
προσφορά.
4. Για τις συμβάσεις μνεία των οποίων 
γίνεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή 
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εκδίδει εκτελεστική πράξη σχετικά με την 
έγκριση του σκοπούμενου αποκλεισμού. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης.
5. Κατά την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 4, η 
Επιτροπή εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν η διεθνής συμφωνία για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα 
δημόσιας σύμβασης μεταξύ της Ένωσης 
και της χώρας από την οποία κατάγονται 
τα αγαθά και/ή υπηρεσίες περιέχει, για τα 
αγαθά και/ή τις υπηρεσίες ως προς τα 
οποία προτείνεται ο αποκλεισμός, ρητές 
επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά που διατυπώνονται από την 
Ένωση·
β) σε περίπτωση που συμφωνία που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν ισχύει και 
η τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις που 
συντελούν σε έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας στο άνοιγμα της αγοράς 
μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω 
τρίτης χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου(β), 
εικάζεται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.
Κατά τη θέσπιση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει προβλεπόμενο 
αποκλεισμό σε περίπτωση που τούτο θα 
παραβίαζε δεσμεύσεις για την πρόσβαση 
στην αγορά που έχει αναλάβει η Ένωση 
στις διεθνείς της συμφωνίες.
6. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα :
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α) σε ποιο βαθμό οι νομοθετικές 
διατάξεις της εν λόγω χώρας για τις 
δημόσιες συμβάσεις εξασφαλίζουν 
διαφάνεια σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
αποκλείουν κάθε διάκριση σε βάρος των 
αγαθών, υπηρεσιών και οικονομικών 
φορέων της Ένωσης·
β) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές και/ή 
οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν στη 
σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις σε βάρος αγαθών, υπηρεσιών 
και οικονομικών φορέων της Ένωσης.
7. Οι συμβάσεις που συνάπτονται με 
οικονομικό φορέα κατά παράβαση 
εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής 
που θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 κατόπιν του σκοπούμενου 
αποκλεισμού που έχει κοινοποιηθεί από 
αναθέτουσες αρχές κηρύσσονται 
ανενεργές υπό την έννοια της οδηγίας 
2007/66/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Προσφορές που περιλαμβάνουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα 
καταγόμενα από τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει κάποια 
συμφωνία, πολυμερώς ή διμερώς, 
εξασφαλίζοντας συγκρίσιμη και 
ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων 
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της Ενωσης στις αγορές των τρίτων 
αυτών χωρών. Τούτο δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης ή των κρατών 
μελών της έναντι των τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για 
την ανάθεση σύμβασης προμηθειών 
μπορεί να απορρίπτεται όταν το μέρος 
των προϊόντων, καταγωγής τρίτων 
χωρών, όπως καθορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
για τη θέσπιση του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα[1], υπερβαίνει το 
50 % της συνολικής αξίας των προϊόντων 
που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον 
εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών 
θεωρούνται ως προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου 
εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων 
προσφορών που είναι ισοδύναμες 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 66, προτιμάται η 
προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί 
κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το 
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται 
ισοδύναμο, για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των 
τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.
Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι 
άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν 
η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 
αναθέτοντα φορέα να προμηθευτεί υλικό 
με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
από εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, 
πράγμα που θα οδηγούσε σε 
ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες 
κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε 
δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, προκειμένου να καθορισθεί η 
αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων 
χωρών, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί 
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το ευεργέτημα των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας με απόφαση του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 
1.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το 
δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, 
έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς 
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 
των τρίτων χωρών στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών 
των διαπραγματεύσεων και σχετικά με 
την πρακτική εφαρμογή όλων των 
συναφθεισών συμφωνιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, υπό το πρίσμα των 
εξελίξεων αυτών.
[1] ΕΕ L 302, 19.10.1992, σελ. 1.

Or. en

Τροπολογία 1300
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Προσφορές που περιλαμβάνουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτες 
χώρες με τις οποίες η Ένωση δεν έχει 
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συνάψει κάποια συμφωνία, πολυμερώς ή 
διμερώς, εξασφαλίζοντας συγκρίσιμη και 
ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων 
της ΕΕ στις αγορές των τρίτων αυτών 
χωρών. Εφαρμόζεται επίσης σε 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτες 
χώρες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο 
επιφυλάξεων όσον αφορά την πρόσβαση 
στην ευρωπαϊκή αγορά σύμφωνα με τους 
όρους διεθνών συμφωνιών για τις 
δημόσιες συμβάσεις που έχει συνάψει η 
Ένωση (διμερείς συμφωνίες ελεύθερου 
εμπορίου ή η πολυμερής συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις). Τούτο δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης ή των κρατών 
μελών της έναντι των τρίτων χωρών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους 
προσφέροντες να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την προέλευση των αγαθών 
και των υπηρεσιών που περιλαμβάνει η 
προσφορά, καθώς και σχετικά με την 
αξία τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 
γίνονται δεκτές ως προκαταρτικά 
αποδεικτικά μέσα. Σε οποιαδήποτε φάση 
της διαδικασίας η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητήσει όλη την απαιτούμενη 
τεκμηρίωση ή τμήμα αυτής. Κάθε 
προσφορά που υποβάλλεται για την 
ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί 
να απορρίπτεται όταν η αξία των 
προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, 
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 
12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, 
υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας 
των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον 
εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών 
θεωρούνται ως προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου 
εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων 
προσφορών που είναι ισοδύναμες 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που 
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καθορίζονται στο άρθρο 76, προτιμάται η 
προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί 
κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το 
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται 
ισοδύναμο, για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των 
τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.
Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι 
άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν 
η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 
αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από 
εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, 
πράγμα που θα οδηγούσε σε 
ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες 
κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε 
δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, προκειμένου να καθορισθεί η 
αναλογία προϊόντων και υπηρεσιών, 
καταγωγής τρίτων χωρών, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις 
οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το 
δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, 
έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς 
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 
των τρίτων χωρών στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών 
των διαπραγματεύσεων και σχετικά με 
την πρακτική εφαρμογή όλων των 
συναφθεισών συμφωνιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις 
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του παρόντος άρθρου, υπό το πρίσμα των 
εξελίξεων αυτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της έγκρισης ενός κανονισμού για την αμοιβαιότητα, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση 
των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 1301
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Όταν μια αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να 
αποδεχτεί μια ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά που περιλαμβάνει έργα, 
προμήθειες ή υπηρεσίες που δεν 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στην οποία η αξία των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 22α, η αναθέτουσα 
αρχή ενημερώνει γραπτώς τους λοιπούς 
προσφέροντες, εξηγώντας τους λόγους για 
τους οποίους η προτεινόμενη τιμή ή το 
κόστος είναι ασυνήθιστα χαμηλό.
Οι προσφορές που προέρχονται από 
τρίτες χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται 
από διεθνή συμφωνία απορρίπτονται 
αυτόματα, εάν η τιμή ή το κόστος 
χρέωσης είναι χαμηλότερο κατά 
περισσότερο από 50% από το μέσο 
κόστος των άλλων προσφορών.

Or. fr



PE492.860v01-00 138/174 AM\908713EL.doc

EL

Τροπολογία 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le
Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69β
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις τυχόν γενικού 
χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του 
νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην 
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, και, στη συνέχεια, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, σχετικά με το 
άνοιγμα των συμβάσεων υπηρεσιών στις 
τρίτες χώρες, καθώς και σχετικά με την 
πορεία των διαπραγματεύσεων με τις 
χώρες αυτές για το εν λόγω θέμα, ιδίως 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
3. Η Επιτροπή προσπαθεί να 
επανορθώσει την κατάσταση, 
προσεγγίζοντας την τρίτη χώρα, όταν 
διαπιστώνει, είτε με βάση τις εκθέσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2, είτε με 
βάση άλλα στοιχεία, ότι η εν λόγω τρίτη 
χώρα, όσον αφορά την ανάθεση 
συμβάσεων υπηρεσιών:
α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης πραγματική πρόσβαση 
αντίστοιχη με εκείνη που εξασφαλίζει η 
Ένωση στους προμηθευτές αυτής της 
τρίτης χώρας· ή
β) δεν επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις της 
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Ένωσης εθνική μεταχείριση ή τις ίδιες 
δυνατότητες ανταγωνισμού με τις εθνικές 
επιχειρήσεις· ή
γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις από 
άλλες τρίτες χώρες ευνοϊκότερη 
μεταχείριση από ό,τι στις επιχειρήσεις 
της Ένωσης.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που 
συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις 
τους, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, 
και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση 
των διεθνών διατάξεων της κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
αναφέρονται στο παράρτημα XΙ στην 
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την 
ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.
5. Υπό τους όρους που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή, μπορεί 
ανά πάσα στιγμή, να προτείνει στο 
Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για την 
αναστολή ή τον περιορισμό, για περίοδο 
που ορίζεται στην απόφαση, της 
ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις:
α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω 
τρίτης χώρας·
β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που 
ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των 
οποίων βρίσκεται στην Ένωση αλλά δεν 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με 
την οικονομία κράτους μέλους·
γ) που υποβάλλουν προσφορές με 
αντικείμενο υπηρεσίες προερχόμενες από 
την εν λόγω τρίτη χώρα.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, το συντομότερο δυνατόν.
Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τα μέτρα 
αυτά είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε 
κατ' αίτηση κράτους μέλους.
6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Ένωσης έναντι τρίτων χωρών οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες 
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σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 1303
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69β
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις τυχόν γενικού 
χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του 
νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην 
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτες 
χώρες.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
σχετικά με το άνοιγμα των συμβάσεων 
προϊόντων, προμηθειών και υπηρεσιών 
στις τρίτες χώρες καθώς και σχετικά με 
την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις 
χώρες αυτές για το εν λόγω θέμα, ιδίως 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
3. Η Επιτροπή προσπαθεί να 
επανορθώσει την κατάσταση, 
προσεγγίζοντας την τρίτη χώρα, όταν 
διαπιστώνει, είτε με βάση τις εκθέσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 είτε με 
βάση άλλα στοιχεία, ότι η εν λόγω τρίτη 
χώρα, όσον αφορά την ανάθεση 
συμβάσεων προϊόντων, προμηθειών και 
υπηρεσιών: 
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a) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης πραγματική πρόσβαση 
αντίστοιχη με εκείνη που εξασφαλίζει η 
Ένωση στους προμηθευτές αυτής της 
τρίτης χώρας·
β) δεν επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης εθνική μεταχείριση ή τις ίδιες 
δυνατότητες ανταγωνισμού με τις εθνικές 
επιχειρήσεις· ή
γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις από 
άλλες τρίτες χώρες ευνοϊκότερη 
μεταχείριση από ό,τι στις επιχειρήσεις 
της Ένωσης.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που 
συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις 
τους, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, 
και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση 
των διεθνών διατάξεων εργατικού 
δικαίου που αναφέρονται στο παράρτημα 
XΙ στην προσπάθειά τους να 
εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
τρίτες χώρες.
5. Υπό τους όρους που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή, μπορεί 
ανά πάσα στιγμή, να προτείνει στο 
Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για την 
αναστολή ή τον περιορισμό, για περίοδο 
που ορίζεται στην απόφαση, της 
ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις:
α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω 
τρίτης χώρας·
β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που 
ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των 
οποίων βρίσκεται στην Ένωση αλλά δεν 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με 
την οικονομία κράτους μέλους·
γ) που υποβάλλουν προσφορές σχετικά με 
υπηρεσίες προερχόμενες από την εν λόγω 
τρίτη χώρα.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, το συντομότερο δυνατόν.
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Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τα μέτρα 
αυτά είτε με δική της πρωτοβουλία είτε 
κατ' αίτηση κράτους μέλους.
6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Ένωσης έναντι τρίτων χωρών οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της έγκρισης ενός κανονισμού για την αμοιβαιότητα, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση 
των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 1304
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 διαγράφεται 
Όροι εκτέλεσης των συμβάσεων
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν, 
ιδίως, να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση 
να προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Κριτήρια που δεν σχετίζονται με την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
περιλαμβάνονται μόνο εφόσον σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. Η 
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ορίζει ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβάσεων, 
ιδίως σε σχέση με κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην απόκλιση από το άρθρο 66 και τα κριτήρια ανάθεσης που αυτό ορίζει.

Τροπολογία 1305
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους που 
σχετίζονται με το αντικείμενο και με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν, 
ιδίως, να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Or. en

Τροπολογία 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 

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

προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν, 
ιδίως, να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις επωμίζονται τον κίνδυνο της αύξησης των τιμών. Η τρίτη 
πρόταση του άρθρου 70 δημιουργεί την εντύπωση ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επωμίζονται τον 
κίνδυνο αυτόν μόνο εφόσον η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει το συγκεκριμένο όρο στους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σχετικός όρος σε κάθε 
πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί
περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμφωνίες και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας. Οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.
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Or. de

Τροπολογία 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν να 
περιλαμβάνουν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και 
παραμέτρους σχετικά με την κοινωνική 
προστασία και την προστασία της 
απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου, της υπηρεσίας ή της προμήθειας, 
όπως προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία και/ή συλλογικές συμβάσεις ή 
διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου 
που αναφέρονται στο Παράρτημα XI.
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την 
απαίτηση να προβλέπουν οι οικονομικοί 
φορείς αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων 
τιμών που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων 
των τιμών και θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές και σχετίζονται άμεσα με 
τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της 
σύμβασης. Οι όροι αυτοί μπορούν να 
περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1311
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές.

2. Οι όροι αυτοί μπορούν, ιδίως, να 
αφορούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους.
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3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στους οικονομικούς φορείς να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση αυξήσεων 
τιμών που δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν κατά την υποβολή της 
προσφοράς.

Or. it

Τροπολογία 1312
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1313
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1314
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν 
ιδίως να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 41.
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την 
απαίτηση να προβλέπουν οι οικονομικοί 
φορείς αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων 
τιμών που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων 
των τιμών και θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς την εκτέλεση της 
σύμβασης.
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Or. en

Τροπολογία 1315
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
ορίζουν ότι μια σύμβαση πρέπει να 
περιλαμβάνει απαιτήσεις σε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας όπως ορίζει η 
Σύμβαση 94 της ΔΟΕ.

Or. fi

Τροπολογία 1316
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να 
απαιτεί να περιλαμβάνονται στη σύμβαση 
ρήτρες εργασίας υπό την έννοια της 
Σύμβασης 94 της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας (ΔΟΕ).

Or. fi

Τροπολογία 1317
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70α
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τις 
διατάξεις περί προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας
1. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναφέρει, ή να υποχρεώνεται από ένα 
κράτος μέλος να αναφέρει, στα έγγραφα 
της σύμβασης τον οργανισμό ή τους 
οργανισμούς από τους οποίους οι 
υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να 
λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη 
φορολογία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν 
κανονικά στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν τα έργα ή οι παροχές 
υπηρεσιών, και οι οποίες εφαρμόζονται 
στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες ή 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης
2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ζητά από τους 
προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων να 
αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την 
κατάρτιση της προσφοράς τους, τις 
υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις 
περί προστασίας της απασχόλησης και 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν κατά 
κανόνα στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν τα έργα ή οι παροχές 
υπηρεσιών.
3. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν 
προστασία για καταγγέλλοντες 
δυσλειτουργίες σε δημοσίους υπαλλήλους 
(στον δημόσιο τομέα) μπορούν να 
ζητήσουν την παροχή ισότιμης 
προστασίας σε εργαζόμενο ο οποίος 
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απασχολείται από οικονομικό φορέα, εάν 
ο οικονομικός φορέας παρέχει δημόσια 
χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται με μικρές τροποποιήσεις το άρθρο 27 της ισχύουσας οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΕΚ 2004/18). Πρόκειται για ένα σημαντικό άρθρο το οποίο δεν πρέπει να 
διαγραφεί. Πρέπει να γίνει σεβαστή η προστασία για καταγγέλλοντες στα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ή επιθυμούν να διαθέτουν τέτοια δικαιώματα και κανονισμούς.

Τροπολογία 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται 
Υπεργολαβία
1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή 
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 
μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα 
να αναφέρει στην προσφορά του το
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
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πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ του προσφέροντα και του υπεργολάβου εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο των 
συμβάσεων, το οποίο δεν πρέπει να υπονομευτεί. Η διάταξη αυτή δημιουργεί νομική ασάφεια, 
διότι όταν ένας υπεργολάβος εργάζεται για την αναθέτουσα αρχή έναντι αμοιβής, τότε δεν είναι 
πλέον υπεργολάβος αλλά εργολήπτης. Η διάταξη αυτή θα μπορούσε να στερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα παρακράτησης της πληρωμής σε περίπτωση που υπάρχει η 
πεποίθηση ότι η εκτέλεση δεν είναι ορθή.

Τροπολογία 1319
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται
Υπεργολαβία
1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή 
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 
μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα 
να αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, 
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τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύριος εργολήπτης είναι πάντα υπόλογος για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων απέναντι στην αναθέτουσα αρχή, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει λόγο να ζητάει από 
τον προσφέροντα να υποδείξει το τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να σκοπεύει να αναθέσει 
σε υπεργολάβο. Η εφαρμογή της πρότασης είναι εντελώς αδύνατη στην πράξη. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν μπορεί να προσδιορίσει την τιμή των σχετικών υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων του 
υπεργολάβου, καθώς εντάσσεται στο επιχειρηματικό απόρρητο του κύριου εργολήπτη. 

Τροπολογία 1320
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Εάν απαιτείται ειδική 
τεχνογνωσία και/ή εξοπλισμός, οι 
υπεργολάβοι πρέπει να κατονομάζονται 
στη σύμβαση από τον κύριο εργολήπτη.

Or. en
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Τροπολογία 1321
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που επιθυμεί
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με την υπεργολαβία, στις οποίες 
περιλαμβάνονται ονόματα, στοιχεία 
επικοινωνίας και νομικοί εκπρόσωποι. Η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να 
ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για 
κάθε αλλαγή στην αλυσίδα της 
υπεργολαβίας.
Εάν προταθεί μια αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
νέου υπεργολάβου στην αλυσίδα της 
υπεργολαβίας, ο κύριος εργολήπτης 
πρέπει να αναφέρει το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νομικούς 
εκπροσώπους του. Οι φορείς στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
καθώς και με τους όρους που καθορίζουν 
τα έγγραφα της σύμβασης, και εγγυώνται 
την εκτέλεση των καθηκόντων που 
συνδέονται με τη σύμβαση σε βαθμό 
ισοδύναμο με εκείνον που προσδιορίζεται 
στην προσφορά.

Or. fr

Τροπολογία 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1



PE492.860v01-00 156/174 AM\908713EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή ζητεί ή από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τον υπεργολάβο, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων.

Τυχόν αλλαγές στην αλυσίδα 
υπεργολαβίας προτείνονται από τον 
οικονομικό φορέα και αποφασίζονται από 
την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση που 
η προτεινόμενη αλλαγή αφορά επίσης τη 
συμμετοχή νέου υπεργολάβου, ο κύριος 
εργολήπτης αναφέρει το όνομά του, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νομικούς 
εκπροσώπους του.
Κάθε φορέας στην αλυσίδα υπεργολαβίας 
διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων 
της οδηγίας και των όρων που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και 
παρέχει εγγυήσεις για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που συνδέονται με τη 
σύμβαση σε επίπεδο ισότιμο με εκείνο 
που προβλέπει η προσφορά.

Or. en

Τροπολογία 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 

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

προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει, και να παράσχει πληροφορίες 
που αφορούν τους υπεργολάβους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, 
των στοιχείων επικοινωνίας και των 
νομικών εκπροσώπων τους. Τυχόν 
αλλαγές στην αλυσίδα της υπεργολαβίας 
και νέοι υπεργολάβοι γνωστοποιούνται 
στην αναθέτουσα αρχή, μαζί με τα 
ονόματα, τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους νομικούς εκπροσώπους τους.

Or. de

Τροπολογία 1324
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή μπορεί 
να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απορρίψουν υπεργολάβο που δεν επιφέρει 
προστιθέμενη αξία ή όταν ενέχονται 
κίνδυνοι τεχνικής, νομικής ή οικονομικής 
φύσης. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναφέρουν στο έγγραφο προσφοράς το 
τμήμα το οποίο δεν μπορεί να ανατεθεί σε 
υπεργολάβο. Στα έγγραφα της σύμβασης 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
υπάρχει ο περιορισμός αυτός.

Or. en
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Τροπολογία 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
δυνατότητα προσφέροντος κατά την 
εκτέλεση δημόσιας σύμβασης να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρεις κατά ανώτατο 
όριο ή και λιγότερους διαδοχικούς 
υπεργολάβους. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω 
περιορισμούς στη χρήση της 
υπεργολαβίας, όσον αφορά τον αριθμό 
υπεργολάβων ή διαδοχικών υπεργολάβων 
ή τη δυνατότητα να επέρχονται αλλαγές 
στην αλυσίδα υπεργολαβίας, ή μπορούν 
να προβλέπουν ότι κανένα τμήμα της 
σύμβασης δεν επιτρέπεται να ανατίθεται 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι λόγοι για τη χρήση υπεργολάβων 
εκτίθενται στα έγγραφα της σύμβασης, 
αιτιολογούνται εκτενώς από τεχνική 
άποψη και δεν παρακάμπτουν τη σχετική 
νομοθεσία και υποχρεώσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται όπου λαμβάνει χώρα η 
παροχή έργων, υπηρεσιών και 
προμηθειών·

Or. en

Τροπολογία 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση πληρωμή των υπεργολάβων από τις αναθέτουσες αρχές παραβιάζει τη νομική αρχή 
της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων και καταργεί την επιρροή των κύριων προμηθευτών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τους όσον αφορά την εξασφάλιση έγκαιρης και ποιοτικής παράδοσης των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που ανατίθενται στον υπεργολάβο.

Τροπολογία 1330
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 

διαγράφεται
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υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ εργολήπτη και υπεργολάβου αποτελεί βασικό στοιχείο του ενοχικού δικαίου. Η 
πρόταση θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου οι υπεργολάβοι θα προσπαθούν να πληρώνονται 
απευθείας από την αναθέτουσα αρχή και θα στερούν από την αρχή το δικαίωμα παρακράτησης 
πληρωμών από τον εργολήπτη για λόγους ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.

Τροπολογία 1331
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Or. de
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Τροπολογία 1332
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
δυνατότητα του προσφέροντος να 
προχωρήσει σε υπεργολαβία για την 
εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης σε ένα 
μέγιστο αριθμό τριών ή λιγότερων 
διαδοχικών υπεργολάβων.

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

Or. fr

Τροπολογία 1333
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1334
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 1335
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 1336
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε περίπτωση που η πληρωμή του 
υπεργολάβου δεν είναι άμεση, τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς 
για να διασφαλίζεται ότι ο κύριος 
εργολήπτης δεν επιβάλλει στον 
υπεργολάβο λιγότερο ευνοϊκούς όρους 
συγκριτικά με τους όρους που έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ της αναθέτουσας 
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αρχής και του κύριου εργολήπτη.

Or. de

Τροπολογία 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αποκλείει υπεργολάβο που 
υποδεικνύεται από την προσφορά εάν:
(i) ο εν λόγω υπεργολάβος δεν πληροί τα 
κριτήρια επιλογής που προβλέπονται για 
μια προσφορά·
(ii) ο εν λόγω υπεργολάβος δεν δύναται να 
εκπληρώσει ορθώς το τμήμα της 
σύμβασης που του ανατίθεται.
Οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία και η 
ικανότητα του υπεργολάβου να 
εκπληρώσει ορθώς το τμήμα της 
σύμβασης που του ανατίθεται 
αξιολογούνται σε σχέση με το τμήμα της 
σύμβασης που ανατίθεται στον 
υπεργολάβο, βάσει των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στα 
άρθρα 55 και 56.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες άσκησης επιρροής στην 
ανάθεση υπεργολαβίας από τον ανάδοχο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επαληθεύουν την καταλληλότητα και τα προσόντα των προτεινόμενων υπεργολάβων. Όλες οι 
σχετικές απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ασαφές.

Τροπολογία 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του 
κύριου οικονομικού φορέα.

Or. fr

Τροπολογία 1340
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του 
κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en
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Τροπολογία 1341
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.
Μπορεί να απαιτηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή να ζητήσει τη 
συμμόρφωση του υπεργολάβου με τις 
υποχρεώσεις 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.

Or. en

Τροπολογία 1342
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι λόγοι για τη χρήση υπεργολάβων 
πρέπει να εκτίθενται στα έγγραφα της 
σύμβασης και να αιτιολογούνται πλήρως 
με βάση τεχνικά κριτήρια. Η υπεργολαβία 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παράκαμψη της σχετικής νομοθεσίας και 
των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την 
παροχή έργων, υπηρεσιών και 
προμηθειών.
Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται υπό 
την επιφύλαξη της ευθύνης του 
διαχειριστή του έργου και των 
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υπεργολάβων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν ένα 
σύστημα από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης στην αλυσίδα υπεργολαβιών.

Or. fr

Τροπολογία 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ο κύριος εργολήπτης και κάθε 
ενδιάμεσος υπεργολάβος μπορεί να 
θεωρείται άμεσα υπόλογος ως εγγυητής, 
παράλληλα με έναν υπεργολάβο ή αντί για 
αυτόν, από τον εργαζόμενο και/ή κοινά 
ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων για κάθε ευθύνη που 
απορρέει από τη μη τήρηση εκ μέρους 
του υπεργολάβου διατάξεων που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμφωνίες και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος. Τούτο ισχύει χωρίς 
περαιτέρω προϋποθέσεις, και ιδίως χωρίς 
να συντρέχει υπαιτιότητα του εργοδότη
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Τροπολογία 1344
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του 
κύριου οικονομικού φορέα.

Or. de

Τροπολογία 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου εργολήπτη και των 
υπεργολάβων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν σύστημα για 
την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη 
σε όλη την αλυσίδα της υπεργολαβίας.
Ο κύριος οικονομικός φορέας και κάθε 
υπεργολάβος που μετέχει στην εκτέλεση 
έργου στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης 
είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνοι για κάθε ζήτημα που 
προκύπτει λόγω της αδυναμίας 
υπεργολάβου να συμμορφωθεί με 
διατάξεις που σχετίζονται με θεμελιώδη 
δικαιώματα, απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας , κοινωνικούς κανόνες και 
πρότυπα, συνθήκες απασχόλησης και 
εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια 
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στον τόπο εργασίας και την κοινωνική 
ασφάλιση, όπως ορίζεται από το δίκαιο 
της ΕΕ και εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις, κανονισμούς ή διοικητικές 
διατάξεις, συλλογικές συμφωνίες και 
συμβάσεις, καθώς και διατάξεις του 
διεθνούς εργατικού δικαίου που 
αναφέρονται στο Παράρτημα XI, που 
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου, 
της υπηρεσίας ή της προμήθειας.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
αυστηρότερους κανόνες ευθύνης στο 
πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 1346
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ο κύριος οικονομικός φορέας και 
κάθε υπεργολάβος που μετέχει στην 
εκτέλεση έργου στο πλαίσιο δημόσιας 
σύμβασης είναι από κοινού και εις 
ολόκληρον υπεύθυνοι για τη μη 
συμμόρφωση του υπεργολάβου με 
θεμελιώδη δικαιώματα, απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας, κανόνες και 
πρότυπα κοινωνικής πρόνοιας, 
απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, την υγεία και 
την ασφάλεια στον τόπο εργασίας και την 
κοινωνική ασφάλιση, καθώς και την 
αδυναμία συμμόρφωσης με κάθε σχετική 
διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάθε εθνική νομοθετική, 
διοικητική ή ρυθμιστική διάταξη, 
συλλογικές συμφωνίες και συμβάσεις, 
καθώς και με τις διεθνείς συμφωνίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα XI, που 
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή 
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στον τόπο παροχής 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. 
Η αναθέτουσα αρχή, στη σύμβασή της με 
τον κύριο εργολήπτη, καθώς και ο κύριος 
εργολήπτης και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος στις συμβάσεις τους με τους 
υπεργολάβους τους, ορίζουν ότι σε 
περίπτωση που έχουν λόγους να 
πιστεύουν πως ο άμεσος υπεργολάβος 
τους έχει παραβιάσει τους κανόνες στους 
οποίους αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, ο 
άμεσος υπεργολάβος πρέπει να ενεργήσει 
άμεσα για τη διόρθωση της κατάστασης 
και ότι, σε άλλη περίπτωση, η εν λόγω 
σύμβαση τερματίζεται. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
αυστηρότερους κανόνες ευθύνης στο 
πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αναθέτουσες αρχές διασφαλίζουν 
ότι οι ανάδοχοι έχουν συμβατική 
υποχρέωση να συμμορφώνονται κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης με 
τις δεσμευτικές νομικές, ρυθμιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο 
κράτος μέλος όπου εκτελείται η σύμβαση.
Επιπλέον, όταν ο ανάδοχος αναθέτει υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα των έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών και όταν, κατά 
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την εκτέλεση της σύμβασης, 
παραβιάζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο από 
οιονδήποτε υπεργολάβο σύμφωνα με 
απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, ο ανάδοχος επιβάλλει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις κατά του 
συγκεκριμένου υπεργολάβου/των 
συγκεκριμένων υπεργολάβων·
Εάν ο ανάδοχος δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο πρώτο 
και/ή στο δεύτερο εδάφιο εντός τριών 
μηνών από την αρχική απόφαση του 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραπέμψει 
το θέμα στο δικαστήριο ή σε άλλη 
αρμόδια αρχή για να ληφθεί απόφαση για 
τις κατάλληλες κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αποσκοπεί στο να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του εισηγητή σχετικά με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία που καθορίζει τις υποχρεώσεις του κύριου εργολήπτη και τις 
υποχρεώσεις που υπάρχουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, και στο να διασφαλίζεται ότι οι 
νέοι κανόνες παραμένουν συμβατοί με τις βασικές αρχές της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων 
και δεν παραβιάζονται..

Τροπολογία 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Στην εκτέλεση δημόσιας σύμβασης 
μπορούν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι 
διαδοχικά έως τρεις επιχειρήσεις.

Or. de
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Τροπολογία 1349
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη 
διάρκειά της δεν θεωρείται ουσιαστική 
εάν η ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών 
και η προώθηση καινοτομιών απαιτεί 
ευέλικτη συνεργασία μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών.

Or. en

Τροπολογία 1350
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης 
κατά τη διάρκειά της θεωρείται 
ουσιώδης κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εάν διαφοροποιεί 
ουσιωδώς τη σύμβαση από αυτήν που 
συνήφθη αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, με 
την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, 
μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης εάν 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

2. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 3 και 4, μια τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται μία 
από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 1351
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης 
κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
διαφοροποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση από 
αυτήν που συνήφθη αρχικά. Σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 3 και 4, μια τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται μία 
από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

2. Τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης 
κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
διαφοροποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση από 
αυτήν που συνήφθη αρχικά. Με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, μια 
τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης εάν 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. es


