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Τροπολογία 1352
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – στοιχεία -α και -α α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) η τροποποίηση μεταβάλλει τη φύση 
της σύμβασης·
(-a a) η τροποποίηση συνεπάγεται 
αντικατάσταση του συμβατικού εταίρου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους χρειάζεται να 
συμπληρωθούν (η μεταβολή της φύσης της σύμβασης αποτελεί πάντοτε ουσιώδη τροποποίηση) 
και να αποσαφηνσιτούν (η υπάρχουσα παράγραφος 3 ενσωματώθηκε στην παράγραφο 2 για 
λόγους απλούστευσης, δεδομένου ότι και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ουσιώδη 
τροποποίηση).

Τροπολογία 1353
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης υπέρ του 
εργολήπτη·

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης υπέρ του 
εργολήπτη, όπως ορίζεται κατά την 
ανάθεση της σύμβασης·

Or. es

Τροπολογία 1354
Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το 
πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, με 
αποτέλεσμα να καλύπτει προμήθειες, 
υπηρεσίες ή έργα που δεν καλύπτονταν 
αρχικά.

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το 
αντικείμενο της σύμβασης, με αποτέλεσμα 
να καλύπτει προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα 
που δεν καλύπτονταν αρχικά.

Or. fr

Τροπολογία 1355
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αντικατάσταση του συμβατικού 
εταίρου θεωρείται ουσιώδης 
τροποποίηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το εδάφιο αυτό πρέπει να διαγραφεί, σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 72 παρ. 2 (νέο 
στοιχείο γ β). Αποσαφήνιση του αρχικού κειμένου.

Τροπολογία 1356
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
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εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή σε 
περίπτωση ακύρωσης του καθεστώτος 
του υπογράφοντος κύριου εργολήπτη από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις 
διατάξεις τους κράτους μέλους όπως 
ορίζει το άρθρο 71.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4 και 6 δεν έχουν συνοχή και μπορεί να δημιουργήσουν νομική ασάφεια. Πρέπει 
να τηρηθεί τη διατύπωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που είναι παρόμοια με την παράγραφο 6 και 
να διαγραφεί η παράγραφος 4 του άρθρου 72.

Τροπολογία 1357
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Η παράγραφος 2 στοιχείο -α α) δεν ισχύει 
σε περίπτωση καθολικής ή μερικής 
διαδοχής στη θέση του αρχικού εργολήπτη, 
κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
μεταφοράς κεφαλαίων ή περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ επιχειρήσεων ή
απόκτησης του συμβατικού εταίρου που 
βρισκόταν σε κατάσταση 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που θεσπίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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Or. fr

Τροπολογία 1358
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, ως αποτέλεσμα 
συμβατικής ρήτρας, ή λόγω 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει επίσης σε 
περίπτωση αλλαγής της αναθέτουσας 
αρχής πριν από τη λήξη της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση συμβάσεων μακράς διαρκείας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να χρειαστεί - με τη 
συγκατάθεση του εργολήπτη - να μεταθέσει τη σύμβαση, για παράδειγμα, σε άλλο φορέα ή σε 
θυγατρική εταιρεία, που καθίσταται πλέον η νέα αναθέτουσα αρχή. Αυτό δεν θα πρέπει να 
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αποτελεί ουσιαστική τροποποίηση των διατάξεων της σύμβασης.

Τροπολογία 1360
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί 
να εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν η 
αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 και 
είναι χαμηλότερη από το 5% της τιμής 
της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
γίνονται διάφορες διαδοχικές 
τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται 
βάσει της σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4 και 6 δεν έχουν συνοχή και μπορεί να δημιουργήσουν νομική ασάφεια. Πρέπει 
να τηρηθεί τη διατύπωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που είναι παρόμοια με την παράγραφο 6 και 
να διαγραφεί η παράγραφος 4 του άρθρου 72.

Τροπολογία 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση ουσιώδης κατά την έννοια της 
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της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

παραγράφου 1, εάν η αξία της δεν 
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 10% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της τάξεως του 5% είναι πολύ μικρή, επομένως αυτό θα σήμαινε ότι κάθε μικρή 
τροποποίηση θα θεωρούνταν ουσιώδης. Επίσης, θα συνεπαγόταν δυσανάλογη γραφειοκρατία, 
ιδίως για τα δημόσια έργα. Το ποσοστό 10% θεωρείται πιο ρεαλιστικό στην πράξη.

Τροπολογία 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. fr
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Τροπολογία 1363
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 ή είναι 
χαμηλότερη από το 10% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν είναι 
χαμηλότερη από το 20% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.



PE492.869v01-00 10/183 AM\908760EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1365
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της 
επικαιροποιημένης τιμής της αρχικής 
σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση δεν 
μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό λαμβάνει υπόψη την επικαιροποιημένη τιμή της αρχικής σύμβασης, που φαίνεται να 
αποτελεί πιο ενδεδειγμένο σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 1366
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της είναι χαμηλότερη από το 10% της 
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προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

τιμής της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
γίνονται διάφορες διαδοχικές 
τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται 
βάσει της σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. es

Τροπολογία 1367
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. it

Τροπολογία 1368
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
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εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. it

Τροπολογία 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 2000 το ΔΕΚ δέχτηκε ότι η αύξηση 10% δεν απαιτεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(5/10/2000, Υπόθεση C-337/98, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής 
Δημοκρατίας). Εάν το όριο καθοριστεί στο 5%, δεν θα υπάρχει περιθώριο για τροποποιήσεις 
των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους και θα δημιουργηθούν προβληματικές συνέπειες για την 
εκτέλεση των συμβάσεων. Το όριο του 15% βασίζεται στις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί από 
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την εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία και αποσκοπεί στο να αποτραπεί η καταχρηστική 
εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 1370
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο πρέπει να καθοριστεί στο 15%, το οποίο συνάδει με την ισχύουσα νομολογία, 
προκειμένου η αναθέτουσα αρχή και ο εργολήπτης να έχουν περιθώριο ελιγμών και να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Τροπολογία 1371
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν 
θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη 

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν 
θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη 
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μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών 
ή δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω 
ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή 
δυνατοτήτων αναθεώρησης, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή δυνατότητες 
αναθεώρησης που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης,

μορφή ρητρών αναθεώρησης, με τη 
μορφή σαφών, ακριβών και ρητών 
ρητρών, ή με τη μορφή ρήτρας 
αναθεώρησης τιμών ή ρητρών που 
αφορούν τις διαδικασίες καθορισμού των 
τιμών. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή δυνατοτήτων 
αναθεώρησης, καθώς και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή δυνατότητες 
αναθεώρησης που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης,

Or. fr

Τροπολογία 1372
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν 
θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη 
μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών 
ή δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω 
ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή 
δυνατοτήτων αναθεώρησης, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή δυνατότητες 
αναθεώρησης που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης,

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν 
θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη 
μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών 
ή δυνατοτήτων αναθεώρησης, ή εάν 
αποτελούν αποτέλεσμα σφαλμάτων ή 
παραλείψεων στα έγγραφα της δημόσιας 
σύμβασης που παρέδωσαν οι 
αναθέτουσες αρχές ή οντότητες. Οι εν 
λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής 
και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή δυνατοτήτων 
αναθεώρησης, καθώς και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή δυνατότητες 
αναθεώρησης που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
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σύμβασης,

Or. es

Τροπολογία 1373
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει 
το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

γ) τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει 
το 50% της επικαιροποιημένης αξίας της 
αρχικής σύμβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό λαμβάνει υπόψη την επικαιροποιημένη τιμή της αρχικής σύμβασης, που φαίνεται να 
αποτελεί πιο ενδεδειγμένο σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 1374
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
σε τροποποιήσεις της σύμβασης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

7. Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
σε τροποποιήσεις της σύμβασης όταν η 
τροποποίηση αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που έχουν καλυφθεί από τον εργολήπτη.

α) όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην 
επανόρθωση αδυναμιών εκτέλεσης από 
πλευράς του εργολήπτη ή των συνεπειών, 
οι οποίες είναι δυνατόν να 
αποκατασταθούν με την επιβολή των 
συμβατικών υποχρεώσεων·
β) όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που έχουν καλυφθεί από τον εργολήπτη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο α) διαγράφεται διότι θεωρείται προβληματικό, καθώς οι αναθέτουσες αρχές δεν 
μπορούν εύκολα να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις που δημιουργεί η πλημμελής εκτέλεση του 
εργολήπτη προκειμένου να αποφύγουν νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Τροπολογία 1375
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν 
σε τροποποιήσεις της σύμβασης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

7. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 
επικαλεστούν τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου περί τροποποιήσεων της 
σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης της πρότασης οδηγίας, που είναι αμφίσημη.

Τροπολογία 1376
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην 
επανόρθωση αδυναμιών εκτέλεσης από 
πλευράς του εργολήπτη ή των συνεπειών, 
οι οποίες είναι δυνατόν να 
αποκατασταθούν με την επιβολή των 
συμβατικών υποχρεώσεων·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση σύνθετων έργων, οι πρακτικές τροποποιήσεις της σύμβασης θα παρεμπόδιζαν 
την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Η αναθέτουσα αρχή θα ήταν αναγκασμένη να επιβάλει τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του εργολήπτη μέσω νομικών ενεργειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
υποχρεώσεις αυτές μπορεί να μην είναι ρεαλιστικές ή να είναι τεχνικά ανέφικτες και η 
εκπλήρωση τους μπορεί να χαρακτηρίζεται γενικώς αποτυχημένη μόνο από την αναθέτουσα 
αρχή (αλλά ο εργολήπτης να διαφωνεί). Αυτό θα συνεπάγονταν νομική ασάφεια και 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.

Τροπολογία 1377
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, 
δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να 
καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, 
δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να 
καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 1378
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, 
δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να
καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον 
πληρούται μία από τις κατωτέρω

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τηρείται 
το εθνικό ενοχικό δίκαιο κατά τη λύση 
δημόσιας σύμβασης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, όταν παρέχουν στις
αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα να 
καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, δυνάμει 
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προϋποθέσεις: των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να
απαιτήσουν την εκπλήρωση μίας εκ των
κατωτέρω προϋποθέσεων:

Or. en

Τροπολογία 1379
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 παύουν να ισχύουν, λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει 
του άρθρου 11 παράγραφος 4·

α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 παύουν να ισχύουν, λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει 
του άρθρου 11·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή για τη λύση των συμβάσεων δεν δικαιολογείται να περιοριστεί στις συμφωνίες 
οριζόντιας συνεργασίας (άρθρο 11 παρ. 4). Πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 (ελεγχόμενο ή από κοινού ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο).

Τροπολογία 1380
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια τροποποίηση της σύμβασης 
συνιστά νέα ανάθεση κατά την έννοια του 
άρθρου 72·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1381
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
Συνθήκης, ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει 
των Συνθηκών, λόγω του γεγονότος ότι 
μια αναθέτουσα αρχή που ανήκει στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχει αναθέσει τη 
σχετική σύμβαση χωρίς να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της 
δυνάμει των Συνθηκών και της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1382
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
Συνθήκης, ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει 
των Συνθηκών, λόγω του γεγονότος ότι 
μια αναθέτουσα αρχή που ανήκει στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχει αναθέσει τη 
σχετική σύμβαση χωρίς να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της 
δυνάμει των Συνθηκών και της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης, ότι 
ένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των Συνθηκών, 
λόγω του γεγονότος ότι μια αναθέτουσα 
αρχή που ανήκει στο εν λόγω κράτος 
μέλος έχει αναθέσει τη σχετική σύμβαση 
χωρίς να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει των Συνθηκών 
και της παρούσας οδηγίας.

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης, ότι 
ένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των Συνθηκών, 
λόγω του γεγονότος ότι μια αναθέτουσα 
αρχή που ανήκει στο εν λόγω κράτος 
μέλος έχει αναθέσει τη σχετική σύμβαση 
χωρίς να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει των Συνθηκών 
και της παρούσας οδηγίας. Εάν η 
αναθέτουσα αρχή παραβίασε τη 
νομοθεσία εν αγνοία του εργολήπτη, ο 
τελευταίος δύναται να διεκδικήσει 
αποζημίωση για ζημίες που υπέστη λόγω 
της λύσης της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η αναθέτουσα αρχή παραβίασε τη νομοθεσία εν αγνοία του εργολήπτη, ο τελευταίος πρέπει 
να μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για ζημίες που υπέστη εικάζοντας ότι η σύμβαση θα 
συνέχιζε να ισχύει.

Τροπολογία 1384
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν η εκτέλεση της δημόσιας 
σύμβασης καταστεί αδύνατη λόγω 
διαδοχικών τροποποιήσεων που δεν 
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εμπίπτουν στον έλεγχο του προσφέροντος, 
εκτός αν πρόκειται για δέσμευση 
δυσανάλογων επενδύσεων, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, δυνάμει των 
προϋποθέσεων που ορίζει το εφαρμοστέο 
εθνικό ενοχικό δίκαιο, ότι οι 
προσφέροντες μπορούν:
α) να ζητήσουν αποζημίωση για 
οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία 
απαιτείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης·
β) να ζητήσουν τη λύση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1385
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ελλείψει υπαιτιότητας του 
συμβατικού εταίρου, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν το δικαίωμα αποζημίωσης, 
εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ή 
υποχρεωθεί να λύσει μια δημόσια 
σύμβαση κατά τη διάρκειά της.

Or. en

Τροπολογία 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 73a
Τα κράτη μέλη έχουν ευρεία διακριτική 
ευχέρεια να οργανώσουν κατά τον τρόπο 
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που θεωρούν καταλληλότερο την επιλογή 
των παρόχων υπηρεσιών· έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν τα ίδια τις 
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες ή 
να οργανώνουν την παροχή τους με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος δεν 
περιλαμβάνει τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, εφόσον το σύστημα αυτό 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τις βασικές 
αρχές περί διαφάνειας και αποφυγής 
διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 1387
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 73 α
Σε περίπτωση που παραβιάζεται το 
περιεχόμενο της σύμβασης και ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του όπως αυτές 
ορίζονται στη σύμβαση, οι δημόσιες 
αρχές υποχρεούνται να ορίσουν και να 
επιβάλουν κυρώσεις σε σχέση με την 
αγοραία αξία της σύμβασης, ώστε να 
δημιουργηθούν αποτελεσματικά 
αντικίνητρα για τις καταγγελίες 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 73 α
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της 
σύμβασης και τήρηση μητρώου μη 

συμμόρφωσης
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
παρακολουθούν την επίδοση του 
εργολήπτη στον οποίο έχει ανατεθεί η 
σύμβαση και, σε κατάλληλα στάδια κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης, να αξιολογούν 
την εκτέλεση με τη χρήση μιας μεθόδου 
που βασίζεται σε αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεκτικό και διαφανή 
τρόπο. Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις, εντός 
ευλόγου προθεσμίας, ως προς τα 
πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.
2. Όταν πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ένας 
οικονομικός φορέας, ή ένας υπεργολάβος 
που ορίστηκε για τη σύμβαση αυτήν από 
τον οικονομικό φορέα, διαπιστωθεί ότι 
βαρύνεται με σημαντικές ή 
επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην 
εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο της σύμβασης, 
χωρίς ο οικονομικός φορέας να έχει 
προβάλει αντιρρήσεις στα ευρήματα αυτά 
ή χωρίς οι αντιρρήσεις του οικονομικού 
φορέα να έχουν επισημοποιηθεί με την εκ 
μέρους του αναζήτηση δικαστικής 
προστασίας, η αναθέτουσα αρχή 
ανακοινώνει το γεγονός της αξιολόγησης 
αυτής, μαζί με τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες, στις εποπτικές και 
διοικητικές αρχές που αναφέρονται στα 
άρθρα 84 και 88.
3. Στην εν λόγω περίπτωση οι 
οικονομικός φορέας εγγράφεται σε 
επίσημο μητρώο μη συμμόρφωσης, το 



PE492.869v01-00 24/183 AM\908760EL.doc

EL

οποίο τηρείται από τις εποπτικές και 
διοικητικές αρχές που αναφέρονται στα 
άρθρα 84 και 88.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν εύκολα να 
ανατρέχουν στα επίσημα μητρώα μη 
συμμόρφωσης και να λαμβάνουν 
πληροφορίες και υποστήριξη όσον αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
μέσω των εποπτικών και διοικητικών 
αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 84, 87 
και 88.

Or. en

Τροπολογία 1389
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 74 διαγράφεται
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες
Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Or. da

Τροπολογία 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 74 διαγράφεται
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες
Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την επανεισαγωγή του διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών «Α» και «Β».

Τροπολογία 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες

Συμμετοχή σε συμβάσεις και ανάθεση 
συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες

Or. es

Τροπολογία 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται 
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Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

στο Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες που προτείνουν έναν συμβιβασμό όσον αφορά τις κοινωνικές και 
άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να μην επαναφερθούν οι υπηρεσίες του Μέρους Β και να μη 
διαγραφεί αυτό το τμήμα.

Τροπολογία 1393
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI Β ανατίθενται σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Or. fr

Τροπολογία 1394
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 

Υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας των 
κρατών μελών και/ή των αναθετουσών 
αρχών να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες 
και άλλες ειδικές υπηρεσίες και να τις 
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συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

οργανώνουν χωρίς προσφυγή σε δημόσιες 
συμβάσεις, οι συμβάσεις για κοινωνικές 
και άλλες ειδικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα XVI 
ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο, όταν η αξία των συμβάσεων 
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που 
ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ).

Or. fr

Τροπολογία 1395
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας των 
κρατών μελών και/ή των δημόσιων 
αρχών να παρέχουν απευθείας τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και τις άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ή να τις οργανώνουν 
κατά τρόπο που δεν περιλαμβάνει τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, οι 
συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 α (νέο)



PE492.869v01-00 28/183 AM\908760EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 74 α
Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν το 
δικαίωμα να περιορίζουν τις διαδικασίες 
ανάθεσης κοινωνικών υπηρεσιών σε μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, των οποίων 
κύριος στόχος είναι η υλοποίηση 
προγραμμάτων στον τομέα της εν λόγω 
κοινωνικής υπηρεσίας, ή οι οποίες 
ειδικεύονται στην προστασία των 
δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, των 
οποίων η προστασία αποτελεί αντικείμενο 
της διαδικασίας.
Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
ορίζονται ως φορείς που επανεπενδύουν 
τουλάχιστον το 70% του θετικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών στη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων με τις οποίες 
ασχολούνται ή των υπηρεσιών τις οποίες 
παρέχουν.

Or. es

Τροπολογία 1397
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75 διαγράφεται
Δημοσίευση των διακηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων
1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν 
μια δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 74 
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γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης.
3.

Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.
4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. da

Τροπολογία 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75 διαγράφεται
Δημοσίευση των διακηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων
1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν 
μια δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 74 
γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της 
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διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης.
3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.
4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την επανεισαγωγή του διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών «Α» και «Β».

Τροπολογία 1399
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1400
Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική προηγούμενη γνωστοποίηση καθιστά επαχθέστερες τις ισχύουσες υποχρεώσεις
και προκαλεί διοικητικό φόρτο, ενώ επί του παρόντος η διαφάνεια επιτυγχάνεται μέσω 
απαιτήσεων δημοσίευσης σε σχέση με τη δημόσια σύμβαση.

Τροπολογία 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 έχουν αμιγώς τοπικό 
χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να παρέχονται σε διασυνοριακή βάση. Οι νέες 
διατάξεις σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες θα επέφεραν αυξημένη γραφειοκρατία, η οποία είναι δυσανάλογη για αυτόν τον τύπο 
υπηρεσιών. Η διαφάνεια μπορεί να εξασφαλιστεί με την εκ των υστέρων κοινοποίηση, η οποία 
χρησιμοποιείται και σήμερα.

Τροπολογία 1402
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή 
με διακήρυξη διαγωνισμού.

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή 
με κάποιον από τους ακόλουθους 
τρόπους:
α) με διακήρυξη διαγωνισμού, η οποία 
περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στό παράρτημα VI μέρος Η,
σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα·
β) με προκαταρκτική διακήρυξη, της 
οποίας η δημοσίευση συνεχίζεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 49, και η οποία 
περιέχει τις πληροφορίες που ορίζει το 
παράρτημα VI μέρος Θ. Η 
προκαταρκτική διακήρυξη αναφέρει 
συγκεκριμένα τις υπηρεσίες που θα 
αποτελέσουν το αντικείμενο των 
συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν. 
Αναφέρει, επίσης, ότι οι συμβάσεις θα 
ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν 
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εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τη βασική τροπολογία, η οποία προτείνει συμβιβασμό όσον αφορά τις κοινωνικές 
και άλλες υπηρεσίες προκειμένου να μην επαναφερθούν οι υπηρεσίες του Μέρους Β. Συνδέεται 
με την προτεινόμενη αύξηση του κατώτατου ορίου.

Τροπολογία 1404
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια 
δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 84 γνωστοποιούν 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια 
δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης.

Or. nl

Τροπολογία 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια 
δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια 
δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, η 
οποία περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρος Ι, 
σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μέρος του προτεινόμενου συμβιβασμού όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
προκειμένου να μην χρειάζεται η επαναφορά των υπηρεσιών του Μέρους Β.

Τροπολογία 1406
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 περιέχουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα VI μέρος Θ.

Or. en

Τροπολογία 1407
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιέχουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρος
Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα.

Or. nl

Τροπολογία 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Η Επιτροπή καθορίζει τα 
τυποποιημένα έγγραφα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μέρος του προτεινόμενου συμβιβασμού όσον αφορά τις κοινωνικές και άλλες 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 1409
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 περιέχει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα I, 
σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο.

Or. en

Τροπολογία 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 περιέχουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα VI μέρη Η και Θ, σύμφωνα με 
τα τυποποιημένα έντυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο άρθρο 75, παράγραφος 1.

Τροπολογία 1411
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 περιέχουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα VI μέρη Η και Θ, σύμφωνα με 
τα τυποποιημένα έντυπα.

Or. de

Τροπολογία 1412
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαγράφεται
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συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

Or. en

Τροπολογία 1413
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες έχουν αμιγώς τοπικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, 
δεν μπορούν να παρέχονται σε διασυνοριακή βάση. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της ΕΕ περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης κατά τη 
δημιουργία τέτοιου είδους υπηρεσιών στα εθνικά τους συστήματα. Οι νέες διατάξεις σχετικά με 
την εκ των προτέρων κοινοποίηση για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες θα επέφεραν 
αυξημένη γραφειοκρατία, η οποία είναι δυσανάλογη για αυτόν τον τύπο υπηρεσιών.

Τροπολογία 1416
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1417
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 δημοσιεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική μεταχείριση υπηρεσιών δικαιολογείται μόνο εφόσον ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ίδιας 
φύσης. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται διακρίσεις κατά των νομικών υπηρεσιών που 
βασίζονται στις ίδιες αρχές εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 1418
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιεύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 49.

Or. nl

Τροπολογία 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποτελεί μέρος της προτεινόμενης συμβιβαστικής λύσης όσον αφορά τις κοινωνικές και άλλες 
υπηρεσίες, προκειμένου να μην χρειάζεται η επαναφορά των υπηρεσιών του Μέρους Β.

Τροπολογία 1420
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 49.

Or. en

Τροπολογία 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 δημοσιεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο άρθρο 75, παράγραφος 1.

Τροπολογία 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 δημοσιεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. de

Τροπολογία 1423
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της 
συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, 
της διαθεσιμότητας και της πληρότητας 
των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για 
την παροχή της υπηρεσίας.

Or. da
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Τροπολογία 1424
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της 
συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, 
της διαθεσιμότητας και της πληρότητας 
των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για 
την παροχή της υπηρεσίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται σε τοπικό επίπεδο και δεν έχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις. Οι νέες απαιτήσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο θα επιφέρουν 
περιττό διοικητικό φόρτο για τις αναθέτουσες αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της 
συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, 
της διαθεσιμότητας και της πληρότητας 
των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για 
την παροχή της υπηρεσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αμιγώς τοπικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 
παρέχονται σε διασυνοριακή βάση. Η απλοποίηση και η ευελιξία πρέπει να προέχουν, ιδίως 
στον τομέα των κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών, και τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
πρέπει να αποφεύγονται. Η εκ των υστέρων κοινοποίηση είναι κατάλληλη και επαρκεί για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 1426
Frank Engel, Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της 
συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, 
της διαθεσιμότητας και της πληρότητας 
των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για 
την παροχή της υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την επανεισαγωγή του διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών «Α» και «Β».

Τροπολογία 1427
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1428
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικούς 
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διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου,
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και 
επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές συμμορφώνονται με 
τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν 
τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς 
κανόνες, εφόσον οι κανόνες αυτοί 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες που προτείνουν συμβιβασμό όσον αφορά τις κοινωνικές και άλλες 
υπηρεσίες, προκειμένου να μην χρειάζεται η επαναφορά των υπηρεσιών του Μέρους Β.

Τροπολογία 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου,
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και 
επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για 
την ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του 
παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη
τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Οι 
κανόνες αυτοί λαμβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των σχετικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του Άρθρου 76 της πρότασης έπρεπε να διασαφηνιστεί.
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Τροπολογία 1431
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και 
επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και 
επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
να περιορίσουν τη συμμετοχή σε 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης  για την 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών υγείας σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις. Η διακήρυξη του 
διαγωνισμού αναφέρει τον όρο αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 1432
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία.
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επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 1433
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη διασφάλισης της υψηλής
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για 
την παροχή της υπηρεσίας, αλλά 
λαμβάνουν υπόψη τα προαναφερθέντα 
κριτήρια ποιότητας και βιωσιμότητας 
των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να 
αναφέρονται στα κριτήρια που ορίζονται 
στο εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν τη 
συμμετοχή σε διαγωνισμό για την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
υγείας σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
εάν αυτό απαιτείται από τις ειδικές 
ανάγκες της εκάστοτε κατηγορίας 
χρηστών.

Or. en
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Τροπολογία 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη διασφάλισης της υψηλής
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, του προσιτού κόστους, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων των 
μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων,
την εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας, αλλά λαμβάνει 
υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια 
ποιότητας και βιωσιμότητας των 
κοινωνικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σύμφωνα με τις αρχές της 
ολοκληρωμένης, εξατομικευμένης 
φροντίδας, της ατομικής επιλογής και της 
συνέχειας και ποιότητας της περίθαλψης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν τη συνεχή 
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παροχή αυτών των υπηρεσιών στους 
χρήστες από τους οργανισμούς που τις 
παρείχαν πριν από τη δημοσίευση της 
παρούσας οδηγίας και για την ανάθεση 
συμβάσεων αυτών των υπηρεσιών μετά 
τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 1437
Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
προβλέπουν ότι οι κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI αναλαμβάνονται από 
συγκεκριμένο είδος οικονομικού φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες 
διεκπεραιώνονται μόνο από συγκεκριμένο είδος επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η 
ανάθεση κοινωνικών υπηρεσιών σε ένα είδος επιχείρησης που επιδιώκει μόνο το κέρδος και 
δεν προάγει την περίθαλψη για τους πολίτες.

Τροπολογία 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές είναι απολύτως 
φερέγγυες έναντι των οικονομικών 
φορέων και ότι μεριμνούν εκ των 
προτέρων για ένα κατάλληλο μέσο 
εξασφάλισης του λαβείν του οικονομικού 
φορέα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρατεταμένη αφερεγγυότητα των δημόσιων αρχών που συναλλάσσονται με εργολήπτες και 
παρόχους υπηρεσιών δεν μπορεί πια να γίνεται ανεκτή. Χρειάζεται να υπάρχει ένα κατάλληλο 
μέσο για την εξασφάλιση της απαίτησης που ενδεχομένως έχει ο οικονομικός φοράς μετά την 
περάτωση του έργου και, κατ' αυτό τον τρόπο, να εξασφαλίζεται η πραγματική δινέργεια της 
πληρωμής.
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Τροπολογία 1439
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
τήρηση των διατάξεων για την 
υπεργολαβία, όπως ορίζεται στο άρθρο 
71.

Or. de

Τροπολογία 1440
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στις συμβάσεις για τις κοινωνικές και 
λοιπές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα XVI, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν από τους 
οικονομικούς φορείς να επανεπενδύσουν 
στη συγκεκριμένη δράση τα κέρδη που 
θα προκύψουν από τη δράση αυτή, ή να 
κάνουν αποδεκτούς ως προσφέροντες 
μόνον μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να τονιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν απαιτήσεις 
που διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, 
ακόμη και όταν χρησιμοποιούν δημόσιες συμβάσεις και όχι μόνο εσωτερικές δραστηριότητες.
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Τροπολογία 1441
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 1442
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 1443
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να 
είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον
ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά 
συμφέροντα μιας συγκεκριμένης 
δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον 
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού μελετών 
είναι δυνατόν να μην δημοσιεύονται.

Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται, 
εκτός εάν η δημοσίευση μπορεί να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων ή να 
είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 1445
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 3 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΙΤΛΟΣ IIIa
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
[Περαιτέρω ειδικές διατάξεις θα 
προστεθούν αργότερα μέσω συμβιβαστικών 
τροπολογιών]

Or. de
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Αιτιολόγηση

Περαιτέρω ειδικές διατάξεις θα προστεθούν αργότερα μέσω συμβιβαστικών τροπολογιών. 

Τροπολογία 1446
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 3 β (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΙΤΛΟΣ IIIβ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο (...)
Εφαρμοστέοι κανόνες
Οι κανόνες που ορίζει η παρούσα οδηγία 
στον τομέα των συμβάσεων 
παραχώρησης δημόσιων έργων ισχύουν 
και για τις συμβάσεις παραχώρησης 
δημόσιων υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό πρέπει να εξεταστεί εάν οι κανόνες για την παραχώρηση έργων και υπηρεσιών 
πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της έννομης τάξης. Δεν θα είναι πάντα 
εφικτή η ενιαία εφαρμογή των διατάξεων για την παραχώρηση έργων και αυτό είναι ένα ζήτημα 
που χρήζει περαιτέρω εξέτασης.

Περαιτέρω ειδικές διατάξεις θα προστεθούν αργότερα μέσω συμβιβαστικών τροπολογιών.  

Τροπολογία 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 4 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι o 
οικονομικός φορέας ή o υπεργολάβος που 
έχει οριστεί για την εκτέλεση σύμβασης 
ευθύνεται για σημαντικές ή 
επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην 
εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί τα 
περιστατικά και τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες στις εποπτικές και 
διοικητικές αρχές που αναφέρονται στα 
άρθρα 84 και 88.

Or. de

Τροπολογία 1449
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
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αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν εύκολα πληροφορίες και 
υποστήριξη όσον αφορά την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου μέσω των 
εποπτικών και τις διοικητικών αρχών 
που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 88.

Or. de

Τροπολογία 1450
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με 
αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και 
διαφανείς μηχανισμούς, που 
συμπληρώνουν το υφιστάμενο σύστημα 
για την αναθεώρηση αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη για ορθή εφαρμογή της οδηγίας εντός της ίδιας οδηγίας είναι περιττή.

Τροπολογία 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με 
αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και 

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν 
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διαφανείς μηχανισμούς, που 
συμπληρώνουν το υφιστάμενο σύστημα 
για την αναθεώρηση αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

άρθρο διεκπεραιώνονται από μία ή 
περισσότερες αρχές ή δομές και 
υποδεικνύουν στην Επιτροπή όλες τις 
αρχές ή τις δομές που είναι κατάλληλες 
για αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρακολουθείται η εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης 
των έργων που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση, με στόχο τον εντοπισμό 
κινδύνων για τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης. Η παρακολούθηση αυτή 
χρησιμοποιείται για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη 
καταγγελία κρουσμάτων απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών στις 
δημόσιες συμβάσεις.
Όταν οι αρχές ή οι δομές 
παρακολούθησης εντοπίζουν 
συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά 
προβλήματα, έχουν την εξουσία να 
αναφέρουν τα προβλήματα αυτά στις 
εθνικές ελεγκτικές αρχές, στα δικαστήρια 
ή σε άλλες αρμόδιες αρχές ή δομές, όπως 
είναι ο Διαμεσολαβητής, τα εθνικά 
κοινοβούλια ή οι επιτροπές τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 τίθενται 
στη διάθεση του κοινού με τα κατάλληλα 
μέσα πληροφοριών. Συγκεκριμένα, τα 
κράτη μέλη δημοσιοποιούν, τουλάχιστον 
ανά διετία, επισκόπηση των συχνότερων 
αιτιών πλημμελούς εφαρμογής ή νομικής 
ασάφειας, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχόμενων δομικών ή 
επαναλαμβανόμενων προβλημάτων κατά 
την εφαρμογή των κανόνων, των πιθανών 
κρουσμάτων απάτης που περιγράφονται 
κατωτέρω και άλλων παράνομων 
συμπεριφορών.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ανά διετία γενική επισκόπηση 
των εθνικών τους βιώσιμων πολιτικών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, στην 
οποία περιγράφονται τα συναφή εθνικά 
σχέδια και πρωτοβουλίες δράσης και η 
πρακτική τους εφαρμογή, όπου αυτή είναι 
γνωστή. Αναφέρουν επίσης το ποσοστό 
επιτυχίας των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις· σε περίπτωση που το ποσοστό 
αυτό είναι χαμηλότερο του 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, τα κράτη μέλη 
αναφέρουν εάν υπάρχουν πρωτοβουλίες 
για την αύξηση του εν λόγω ποσοστού.
Βάσει των δεδομένων που λαμβάνει, η 
Επιτροπή εκδίδει σε τακτική βάση 
έκθεση για την εφαρμογή των βέλτιστων 
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πρακτικών των εν λόγω πολιτικών στην 
εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που δεν 
έχει πρόσβαση στις διαδικασίες 
προσφυγής, σύμφωνα με την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, έχει τη 
δυνατότητα να καταγγείλει ενδεχόμενες 
παραβιάσεις της εν λόγω οδηγίας σε 
αρμόδια αρχή ή δομή, η οποία μελετά 
δεόντως κάθε επαρκώς τεκμηριωμένη 
καταγγελία και λαμβάνει κατάλληλα 
μέτρα, με την επιφύλαξη των εξουσιών 
και αρμοδιοτήτων που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

1δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχεται δωρεάν καθοδήγηση για την 
ερμηνεία και την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, ώστε να βοηθήσουν 
τις αναθέτουσες αρχές και τους 
οικονομικούς φορείς στην ορθή εφαρμογή 
των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Με την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα 
σημείο επαφής για συνεργασία με την 
Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης και την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της βάσει του 
άρθρου 17 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 317 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.



PE492.869v01-00 62/183 AM\908760EL.doc

EL

Τροπολογία 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
τουλάχιστον, οι αναθέτουσες αρχές 
διατηρούν αντίγραφα όλων των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί και των 
οποίων η αξία ισούται με ή είναι 
μεγαλύτερη από
α) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.
Η πρόσβαση σε αυτές τις συμβάσεις 
παρέχεται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες για την πρόσβαση 
σε έγγραφα και την προστασία των 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση.

Τροπολογία 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83α
Μητρώο μη συμμόρφωσης

1. Εάν οικονομικός φορέας παραβαίνει 
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τους όρους που προβλέπει η σύμβαση, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική 
προστασία και την προστασία της 
απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας και 
την υπεργολαβία, εγγράφεται σε μητρώο 
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων.
2. Το μητρώο μη συμμόρφωσης 
υπόκειται σε επεξεργασία και 
ενημερώνεται τακτικά από τις εποπτικές 
και διοικητικές αρχές που αναφέρονται 
στα άρθρα 84 και 88. Οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν το δικαίωμα και την 
υποχρέωση να ανατρέχουν στο μητρώο 
αυτό πριν την ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83a
Μητρώο μη συμμόρφωσης
Εάν οικονομικός φορέας παραβαίνει τους 
όρους που προβλέπει η σύμβαση, ιδίως σε 
ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία και 
την προστασία της απασχόλησης, τις 
συνθήκες εργασίας και την υπεργολαβία, 
εγγράφεται σε μητρώο μη συμμόρφωσης. 
Η καταχώρηση σε μητρώο μη 
συμμόρφωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού.

Or. de

Τροπολογία 1460
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.
Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται 
στην εν λόγω εποπτεία.
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα 
καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα 
γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια 
έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση 
και η εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε 
περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό 
είναι χαμηλότερο από 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει 
ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·
β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης 
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της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες, ή την προώθηση της 
καινοτομίας·
γ) πληροφορίες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου·
δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. 
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθετουσών αρχών, και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·
ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης κάθε παράβαση των 
διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον 
αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή 
έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα 
δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του 
συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει 
της οδηγίας 89/665/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.
4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν 
παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα 
ή έμμεσα από την Ένωση. 
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
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εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που ασκούνται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών με την παρούσα 
οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν 
αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον 
θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον 
χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης 
βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης 
το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των 
εξουσιών που της παρέχονται από τη 
Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από
α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.
7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
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όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο. Τα κράτη μέλη μπορούν να οργανώσουν 
μόνα τους την εσωτερική τους διοίκηση και μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία οργάνου 
εποπτείας (άρθρο 84) χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 αντίκειται στην αρχή 
της επικουρικότητας.
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Τροπολογία 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.
Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται 
στην εν λόγω εποπτεία.
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα 
καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα 
γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια 
έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση 
και η εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε 
περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό 
είναι χαμηλότερο από 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει 
ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·
β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
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προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες, ή την προώθηση της 
καινοτομίας·
γ) πληροφορίες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου·
δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. 
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθετουσών αρχών, και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των 
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διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·
ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης κάθε παράβαση των 
διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον 
αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή 
έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα 
δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του 
συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει 
της οδηγίας 89/665/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.
4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν 
παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα 
ή έμμεσα από την Ένωση. 
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
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κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που ασκούνται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών με την παρούσα 
οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν 
αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον 
θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον 
χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης 
βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης 
το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των 
εξουσιών που της παρέχονται από τη 
Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από
α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
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δημόσιες συμβάσεις έργων.
7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση. Στην παρούσα τροπολογία διαγράφεται ολόκληρο 
το άρθρο 84. Ο ορισμός ενός ενιαίου εθνικού οργάνου εποπτείας σε κάθε κράτος μέλος θα 
παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας και θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί από τα κράτη 
μέλη με αποκεντρωμένη διοίκηση ή ομοσπονδιακές δομές.
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Τροπολογία 1462
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

διαγράφεται

Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται 
στην εν λόγω εποπτεία.

2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
α υ τ ό ν ,  δημοσιεύονται όλα τα 
καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα 
γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια 
έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση 
και η εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε 
περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό 
είναι χαμηλότερο από 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει 
ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·

β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
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παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες, ή την προώθηση της 
καινοτομίας·

γ) πληροφορίες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου·

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δ η μ ό σ ι ω ν  συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

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

β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·

γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δ η μ ό σ ι ω ν  συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
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συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·
ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης κάθε παράβαση των 
διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη 
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σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον 
αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή 
έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα 
δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του 
συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει 
της οδηγίας 89/665/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.
4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν 
παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα 
ή έμμεσα από την Ένωση. 
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
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μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που ασκούνται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών με την παρούσα 
οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν 
αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον 
θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον 
χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης 
βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης 
το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των 
εξουσιών που της παρέχονται από τη 
Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από
a) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
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δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.
7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να δημιουργηθούν εθνικά όργανα εποπτείας και να τους διαβιβάζεται το πλήρες 
κείμενο όλων των συναφθεισών συμβάσεων σαφώς δεν συνάδει με την αρχή της 
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επικουρικότητας. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη προς τη δημοκρατική εποπτεία 
επί των αναθετουσών αρχών. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί θα επέφεραν πρόσθετο διοικητικό 
φόρτο για τις αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.
Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται 
στην εν λόγω εποπτεία.
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα 
καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα 
γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια 
έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση 
και η εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε 
περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό 
είναι χαμηλότερο από 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει 
ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·
β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
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βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες, ή την προώθηση της 
καινοτομίας·
γ) πληροφορίες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου·
δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. 
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθετουσών αρχών, και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
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επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·
ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης κάθε παράβαση των 
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διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον 
αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή 
έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα 
δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του 
συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει 
της οδηγίας 89/665/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.
4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν 
παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα 
ή έμμεσα από την Ένωση. 
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
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τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που ασκούνται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών με την παρούσα 
οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν 
αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον 
θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον 
χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης 
βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης 
το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των 
εξουσιών που της παρέχονται από τη 
Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από
α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
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δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.
7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα αυξήσει σημαντικά το διοικητικό φόρτο από την πλευρά των 
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κρατών μελών. Παράλληλα, θα επηρεάσει την εσωτερική οργάνωση της διοίκησης των κρατών 
μελών. Οι αποφάσεις που αφορούν τις δράσεις για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
οδηγίας και με τα αρμόδια όργανα πρέπει να επαφίονται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 1464
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

διαγράφεται

Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται 
στην εν λόγω εποπτεία.
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα 
καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα 
γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια 
έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση 
και η εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
a) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε 
περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό 
είναι χαμηλότερο από 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει 
ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·
β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
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βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες, ή την προώθηση της 
καινοτομίας·
γ) πληροφορίες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου·

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δ η μ ό σ ι ω ν  συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

a) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθετουσών αρχών, και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
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δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·

ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπ ίζοντα ι  και με συστημικά 
προβλήματα·
στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης κάθε παράβαση των 
διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον 
αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή 
έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα 
δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του 
συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει 
της οδηγίας 89/665/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.
4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την
Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν 
παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα 
ή έμμεσα από την Ένωση. 
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
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παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή. 
 Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που ασκούνται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών με την παρούσα 
οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν 
αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον 
θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον 
χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης 
βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης 
το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των 
εξουσιών που της παρέχονται από τη 
Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από
α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
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δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.
7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. de



PE492.869v01-00 94/183 AM\908760EL.doc

EL

Τροπολογία 1465
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.
Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται 
στην εν λόγω εποπτεία.
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα 
καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα 
γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια 
έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση 
και η εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε 
περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό 
είναι χαμηλότερο από 50% από την 
άποψη της αξίας των συμβάσεων που 
συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει 
ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·
β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
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προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες, ή την προώθηση της 
καινοτομίας·
γ) πληροφορίες σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 5 του παρόντος άρθρου·
δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. 
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθετουσών αρχών, και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των 
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διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·
ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες 
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης κάθε παράβαση των 
διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον 
αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή 
έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα 
δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του 
συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει 
της οδηγίας 89/665/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.
4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν 
παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε 
διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα 
ή έμμεσα από την Ένωση. 
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
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κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που ασκούνται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών με την παρούσα 
οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν 
αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον 
θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον 
χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης 
βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης 
το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των 
εξουσιών που της παρέχονται από τη 
Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από
α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
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δημόσιες συμβάσεις έργων.
7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός μόνο ενός εθνικού οργάνου εποπτείας σε κάθε κράτος μέλος θα παραβίαζε την αρχή 
της επικουρικότητας και θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί από τα κράτη μέλη με αποκεντρωμένη 
διοίκηση ή ομοσπονδιακές δομές.
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Τροπολογία 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για
την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή και τη δημοκρατική λογιστική 
και νομική εποπτεία της εφαρμογής 
αυτής της οδηγίας. Τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να αποφασίσουν εάν επιθυμούν 
να ορίσουν ένα ενιαίο ανεξάρτητο όργανο
που είναι υπεύθυνο για τις 
δραστηριότητες εποπτείας και 
συντονισμού, ή εάν επιθυμούν να 
επιτρέψουν στα υφιστάμενα όργανα 
εποπτείας, τα οποία ήδη ασκούν 
δημοκρατική λογιστική και νομική 
εποπτεία στις αναθέτουσες αρχές, να 
συνεχίσουν το έργο τους.

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι δεν 
θα ορίσει ένα ενιαίο ανεξάρτητο όργανο 
εποπτείας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
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ότι: 
α) τα δημοτικά συμβούλια και τα 
περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια 
διαθέτουν όλα τα μέσα για εποπτεία και 
άσκηση δημοκρατικού ελέγχου στις 
αναθέτουσες αρχές· 
β) οι ελεγκτές που είναι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο των τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών αρχών διαθέτουν όλα τα μέσα 
για εποπτεία και έλεγχο των αναθετουσών 
αρχών·
γ) το δικαστικό σώμα διαθέτει όλα τα 
μέσα για την άσκηση νομικού ελέγχου 
στις αναθέτουσες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για 
την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ανεξάρτητο 
όργανο που είναι υπεύθυνο για την 
εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

Or. de

Τροπολογία 1469
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για 
την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για 
την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας») εάν δεν υπάρχει ήδη 
τέτοιο ανεξάρτητο όργανο. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

Or. nl

Τροπολογία 1470
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
καθιερώνονται μηχανισμοί για να 
εποπτεύουν και να συντονίζουν τις 
δραστηριότητες υλοποίησης. Σε κάθε 
περίπτωση τηρείται η κυβερνητική 
διάρθρωση των κρατών μελών με 
σύνθετη ή αποκεντρωμένη διοικητική 
δομή. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα όργανα 
που είναι καταλληλότερα για την 
κυβερνητική τους διάρθρωση.

Or. es

Τροπολογία 1471
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) στατιστικές και επισκόπηση της 
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χρήσης της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, που ορίζεται στο άρθρο 30, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου 
των οικονομικών φορέων στους οποίους 
ανατέθηκαν δημόσιες συμβάσεις με αυτή 
τη διαδικασία, με αναφορά των λόγων για 
τους οποίους χρησιμοποιήθηκε αυτή η 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 1472
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και 
άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και 
άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
καθώς και, όπου αυτό είναι εφικτό, 
σχετικά με το αποτέλεσμα της 
παραπομπής στις αρμόδιες διοικητικές ή 
δικαστικές αρχές ή αρχές επιβολής του 
νόμου.

Or. en

Τροπολογία 1473
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και 
άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και 
άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα 
δεδομένα αυτά αντιπαραβάλλονται 
σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο 
μεταβλητών και κοινή μεθοδολογία, 
ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
δημιουργία ενιαίων βάσεων δεδομένων 
και στατιστικών για τις δημόσιες 
συμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που 
επιτρέπει επιστημονικές συγκρίσεις 
μεταξύ των πρακτικών των δημόσιων 
συμβάσεων στα διάφορα κράτη μέλη της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

3. Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. fr

Τροπολογία 1475
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:

3. Οι μηχανισμοί εποπτείας πρέπει να 
εγγυώνται την εκτέλεση των ακόλουθων 
καθηκόντων:

Or. es

Τροπολογία 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1477
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 

δ) καθιέρωση και εφαρμογή, σε 
συνεργασία με τα όργανα επιβολής του 
νόμου, ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
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κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·

εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις. Περιλαμβάνεται, επίσης, 
χαρτογράφηση των κινδύνων, στην οποία 
προσδιορίζονται οι ευάλωτες θέσεις στις 
αναθέτουσες αρχές, καθώς και στα 
όργανα εσωτερικού και εξωτερικού 
ελέγχου, οι δραστηριότητες των 
διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων στις 
οποίες εντοπίστηκαν κίνδυνοι και οι 
ευάλωτοι τομείς και/ή τα ευάλωτα έργα. 
Οι δείκτες σημάτων συναγερμού και η 
χαρτογράφηση των κινδύνων 
ενημερώνονται σε τακτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 1478
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) καθιέρωση διαδικασιών για την 
κατεγγελία σοβαρών παρατυπιών, με 
εξασφάλιση της προστασίας της 
ανωνυμίας του πληροφοριοδότη·

Or. en

Τροπολογία 1479
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
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συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού» για:
i) τον εντοπισμό και την αποφυγή 
συμβάσεων που ενέχουν τον κίνδυνο 
προαγωγής μονοπωλιακών και 
ολιγοπωλιακών δομών και αγορών·
ii) την αντικειμενική και αποτελεσματική 
πρόληψη συμβάσεων και διαδικασιών 
που υπονομεύουν τις δυνατότητες των 
ΜΜΕ και των τοπικών επιχειρήσεων να 
συμμετέχουν και να κερδίσουν την 
ανάθεση·
(iii) την αποφυγή αποκλεισμού του 
τελικού χρήστη από το δικαίωμα 
επιλογής και το δικαίωμα να εκθέτει τις 
απόψεις του·

Or. en

Τροπολογία 1480
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες, καθώς 
και τις εν συνεχεία ενέργειες εκ μέρους 
των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών 
αρχών ή αρχών επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 1481
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) εξασφάλιση, σε συνεργασία με τα 
όργανα επιβολής του νόμου, 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης των 
αναθετουσών αρχών και των υπαλλήλων 
των οργάνων εσωτερικού ελέγχου για τον 
εντοπισμό κρουσμάτων απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών·

Or. en

Τροπολογία 1482
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δδ) διασφάλιση της δημοσίευσης και 
τακτικής ενημέρωσης καταλόγων των 
οικονομικών φορέων που αποκλείονται 
από τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις 
για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 
55 παράγραφοι 1, 2 και 3·

Or. en

Τροπολογία 1483
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) χορήγηση στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών του δικαιώματος 
εποπτείας και υποβολής εκθέσεων εκ 
μέρους ατόμων με περιορισμένη νομική ή 
άλλη ικανότητα, σε σχέση με την 
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ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών 
που παρέχονται στα άτομα με 
περιορισμένη νομική ή άλλη ικανότητα, 
σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
της ΕΕ και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζει η 
σύμβαση, καθώς και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις για την ικανοποίηση των 
συγκεκριμένων αναγκών κάθε 
κατηγορίας χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) εξέταση των εκθέσεων που του 
αποστέλλουν οι  αναθέτοντες φορείς οι 
οποίοι σκοπεύουν να εφαρμόσουν 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση·

Or. it

Τροπολογία 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) διαχείριση του επίσημου μητρώου μη 
συμμόρφωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 
73α.

Or. en
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Τροπολογία 1486
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) παροχή βοήθειας στους οργανισμούς 
και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις 
δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να 
διαθέτουν εσωτερικές διαδικασίες 
καταγγελίας παρατυπιών για το 
προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι:
- κάθε υπάλληλος (συμπεριλαμβανομένων 
των προσωρινών υπαλλήλων και των 
συμβασιούχων, των ασκούμενων και των 
συμβούλων) που προβαίνει σε καλή τη 
πίστει γνωστοποίηση οποιασδήποτε 
ουσιώδους παρατυπίας προστατεύεται 
από οποιοδήποτε είδος αντιποίνων, 
παρενοχλήσεων ή επιβλαβών πράξεων·
- διατηρείται η εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριοδοτών, εκτός αν οι ίδιοι 
παραιτούνται ρητώς από αυτήν·
- διατίθενται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την πραγματοποίηση γνωστοποιήσεων, 
όπως είναι οι τηλεφωνικές γραμμές 
βοήθειας και τα διαδικτυακά έντυπα·
- έαν ένας πληροφοριοδότης έχει υποστεί 
αντίποινα, έχει το δικαίωμα δίκαιης 
ακρόασης ενώπιον αμερόληπτου 
δικαιοδοτικού οργάνου και 
αποζημιώνεται πλήρως· στους υπαίτιους 
για τα αντίποινα επιβάλλονται 
αντίστοιχες κυρώσεις·
- οι γνωστοποιήσεις διερευνώνται 
δεόντως, λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα 
(εάν χρειαστεί) και οι πληροφοριοδότες 
έχουν την επιλογή να συμμετάσχουν σε 
αυτές τις διαδικασίες·
- η διοίκηση πρέπει να αποδεικνύει ότι 
κάθε ενέργεια κατά ενός πληροφοριοδότη 
οφείλεται σε λόγους εκτός της 
καταγγελίας παρατυπιών·
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- προστατεύονται οι ανακριβείς 
γνωστοποιήσεις, εάν πραγματοποιούνται 
καλή τη πίστει· οι γνωστοποίησεις που 
πραγματοποιούνται με κακή πίστη δεν 
προστατεύονται·
- η διοίκηση και το προσωπικό πρέπει να 
εκπαιδευτούν κατάλληλα σε σχέση με τα 
δικαιώματα, τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες της καταγγελίας παρατυπιών·
- οι πολιτικές σχετικά με την καταγγελία 
παρατυπιών πρέπει να ελέγχονται και να 
αξιολογούνται σε τακτική βάση από 
ανεξάρτητα όργανα·
- η εξωτερική καταγγελία παρατυπιών σε 
αιρετούς αξιωματούχους, ΜΚΟ, μέσα 
ενημέρωσης και άλλους κατάλληλους 
φορείς προστατεύεται εάν δεν υπάρχουν 
εσωτερικά κανάλια ή τα υπάρχοντα δεν 
λειτουργούν.

Or. en

Τροπολογία 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
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Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης και 
παροχής νομικών συμβουλών.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν 
από το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο την 
επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχουν εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους παρακολούθησης 
και παροχής νομικών συμβουλών

Or. fr

Τροπολογία 1489
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης και 
παροχής νομικών συμβουλών.

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν τα όργανα
εποπτείας να προσφεύγουν στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχουν εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
παροχής νομικών συμβουλών.

Or. es

Τροπολογία 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα κράτη 
μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί ως 
ειδικό σημείο επαφής για την Επιτροπή, 
κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης και της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού από την Ένωση, 
βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 317 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην 
Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της παρούσας 
οδηγίας σε διαδικασίες για την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ένωση.

4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα κράτη 
μέλη, οι αρμόδιες αρχές ενεργούν ως 
ειδικό σημείο επαφής για την Επιτροπή, 
κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης και της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού από την Ένωση, 
βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 317 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρουν στην 
Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της παρούσας 
οδηγίας σε διαδικασίες για την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 

διαγράφεται
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δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής 5. Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής 
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που ασκούνται από το όργανο εποπτείας
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
αποφάσεων των αναθετουσών αρχών με 
την παρούσα οδηγία και με τις αρχές της 
Συνθήκης δεν αντικαθιστούν ούτε 
προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναθέσει τον χειρισμό μιας μεμονωμένης 
περίπτωσης βάσει της παραγράφου 4, 
διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται 
από τη Συνθήκη.

που ασκούνται από τις αρμόδιες αρχές για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
αποφάσεων των αναθετουσών αρχών με 
την παρούσα οδηγία και με τις αρχές της 
Συνθήκης δεν αντικαθιστούν ούτε 
προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναθέσει τον χειρισμό μιας μεμονωμένης 
περίπτωσης βάσει της παραγράφου 4, 
διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται 
από τη Συνθήκη.

Or. fr

Τροπολογία 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη 
από

διαγράφεται

α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οριζόντια απαίτηση δημοσίευσης θα συνεπάγονταν ότι σε ορισμένες συμβάσεις θα 
δημοσιοποιούνταν κάθε λεπτομέρεια των εργασιών, με αποτέλεσμα η τεχνογνωσία (το 
επιχειρηματικό απόρρητο) που περιέχεται σε αυτές να βρεθεί στη διάθεση τρίτων μερών, τα 
οποία ενδέχεται να μην τηρήσουν τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, αυτό δεν θα 
συνέβαλλε στη διαφάνεια, καθώς η διαδικασία ανάθεσης λήγει αφού ανατεθεί η σύμβαση.
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Τροπολογία 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη από

6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στις 
αρμόδιες αρχές το πλήρες κείμενο όλων 
των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με 
αξία ίση με ή μεγαλύτερη από

Or. fr

Τροπολογία 1496
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

α) 800.000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 1497
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

α) 250.000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 1498
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

β) 5.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

Or. en

Τροπολογία 1499
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

β) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

Or. en

Τροπολογία 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό 
και το ενωσιακό δίκαιο για την 
προστασία των δεδομένων, το όργανο 
εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 

διαγράφεται
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δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ισχύον δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά την 
ανάθεση και οι πρόσθετες απαιτήσεις σύμφωνα με την ήδη εκτενή νομοθεσία για την ελευθερία 
της πληροφόρησης είναι απολύτως επαρκείς.

Τροπολογία 1501
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν
γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν 
αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, άμεση και 
πλήρη πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις 
συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει 
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να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε 
ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η 
γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα 
να είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, μόνο όταν η γνωστοποίησή 
τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή 
των νόμων ή κατά τα άλλα να είναι 
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή να 
βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Οι 
αποφάσεις για άρνηση της πρόσβασης σε 
ορισμένα τμήματα των δημόσιων 
συμβάσεων για τους προαναφερθέντες 
λόγους πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως 
και να δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 
να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε 
ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η 
γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα 
να είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, παρέχουν
απεριόριστη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, 
χωρίς χρέωση, στις συναφθείσες 
συμβάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει δεκτή η 
πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των 
συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει τα 
νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

Or. fr
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Τροπολογία 1503
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 
να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε
ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η 
γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα 
να είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, το όργανο εποπτείας συλλέγει 
όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με κάθε 
διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων και
παρέχει στο κοινό απεριόριστη, άμεση και 
πλήρη πρόσβαση, χωρίς χρέωση σε αυτά. 
Δημοσιοποιούνται επίσης ειδικά 
διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι οι 
συμβάσεις, οι τροποποιήσεις των 
συμβάσεων και οι έλεγχοι που σχετίζονται 
με όλες τις συναφθείσες συμβάσεις.
Μπορεί να μην επιτραπεί η πρόσβαση σε
αυτό το είδος πληροφοριών, όταν η 
γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα 
να είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. fr

Τροπολογία 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων

Υποβολή χωριστών εκθέσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1506
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο
και κάθε υλοποίηση δυναμικού 
συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές 
συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Για κάθε δημόσια σύμβαση πάνω από το 
όριο, ανεξάρτητα αν είναι σύμβαση ή 
συμφωνία-πλαίσιο ή για κάθε υλοποίηση 
δυναμικού συστήματος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές συντάσσουν γραπτή 
έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Or. en
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Τροπολογία 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή 
προσφερόντων και την αιτιολόγηση της 
επιλογής τους·

β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής επιλογής και/ή τον περιορισμό 
του αριθμού σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 
65, και συγκεκριμένα:
i) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή 
προσφερόντων και την αιτιολόγηση της 
επιλογής τους·

ii) το όνομα των αποκλεισθέντων 
υποψηφίων ή προσφερόντων και τους 
λόγους της απόρριψής τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το όνομα των αποκλεισθέντων 
υποψηφίων ή προσφερόντων και τους 
λόγους της απόρριψής τους·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων). Το κείμενο του σημείου 
αυτού μεταφέρεται στο στοιχείο β).
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Τροπολογία 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την επωνυμία του αναδόχου και την 
αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το 
τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους·

ε) την επωνυμία του αναδόχου και την 
αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων). Η απαίτηση που θέτει η 
Επιτροπή στο στοιχείο δ) της αρχικής πρότασης σε σχέση με τις πληροφορίες για την 
ποσοστιαία αξία της υπεργολαβίας θα προσέθετε περιττό διοικητικό φόρτο, ενώ θα ήταν συχνά 
δύσκολο για τον κύριο προμηθευτή/ανάδοχο να γνωρίζει εκ των προτέρων την αξία αυτή (και 
επομένως να την κοινοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή).

Τροπολογία 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την επωνυμία του αναδόχου και την 
αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το 
τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους·

ε) την επωνυμία του αναδόχου και την 
αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το 
τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους και πληροφορίες σχετικά με τους 
υπεργολάβους του, συμπεριλαμβανομένης 
της επωνυμίας τους, στοιχείων 
επικοινωνίας και των νομικών 
εκπροσώπων τους·
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Or. de

Τροπολογία 1511
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) όσον αφορά τον ανταγωνιστικό 
διάλογο, τις οριζόμενες στο άρθρο 20 
περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την 
προσφυγή στη διαδικασία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ανάλογα με την περίπτωση, τις 
συγκρούσεις συμφερόντων που 
εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα μέτρα 
που ελήφθησαν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης που έχει συνταχθεί σύμφωνα 
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με το άρθρο 48 περιέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται στην παρούσα 
παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να παραπέμπουν στη 
γνωστοποίηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1514
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα 
τα στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επαφών με οικονομικούς 
φορείς και των εσωτερικών συζητήσεων, 
της προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση 
της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών
ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά 
μέσα.

Or. en

Τροπολογία 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα 
τα στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επαφών με οικονομικούς φορείς 
και των εσωτερικών συζητήσεων, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτό, διασφαλίζουν ότι 
διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση για την 
αιτιολόγηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται σε όλα τα στάδιά της
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, όπως 
είναι η τεκμηρίωση των επαφών με 
οικονομικούς φορείς και των εσωτερικών 
συζητήσεων, της προετοιμασίας των 
προσφορών, του διαλόγου ή της 
διαπραγμάτευσης εφόσον υπάρχει, και της 
επιλογής και ανάθεσης της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1516
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα 
τα στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επαφών με οικονομικούς 
φορείς και των εσωτερικών συζητήσεων, 
της προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση 
της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προτιμάται το σύστημα εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 43 της οδηγίας 
1004/18/ΕΚ αντί για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Οι νέες διατάξεις θα επέφεραν αυξημένο 
διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα 
στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των επαφών με οικονομικούς φορείς και 
των εσωτερικών συζητήσεων, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα 
στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των επαφών με οικονομικούς φορείς, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1518
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα 

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα 
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στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των επαφών με οικονομικούς φορείς και 
των εσωτερικών συζητήσεων, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των επαφών με οικονομικούς φορείς, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 1519
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν 
αιτήσεώς τους.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεώς της.

Or. en

Τροπολογία 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο
εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν 
αιτήσεώς τους.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στις 
εθνικές αρχές ή δομές που αναφέρονται
στο άρθρο 83 κατόπιν αιτήσεώς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).
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Τροπολογία 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν 
αιτήσεώς τους.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο
αρμόδιο εθνικό όργανο κατόπιν αιτήσεώς 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1522
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν 
αιτήσεώς τους.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεώς της.

Or. en

Τροπολογία 1523
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων μέσω εκθέσων από τα κράτη μέλη αποτελεί αναξιόπιστο 
μέτρο και προκαλεί γραφειοκρατία και έξοδα. Το άρθρο 86 αποσκοπεί στη διασταύρωση των 
στοιχείων που συλλέχθηκαν μέσω της τράπεζας δεδομένων TED βάσει του άρθρου 48 της 
πρότασης. Ωστόσο, τα δεδομένα της TED και τα δεδομένα των εθνικών εκθέσεων είναι πολύ 
συχνά ελλιπή. Αντί για τη διασταύρωση των δεδομένων, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
πυλώνας συλλογής στατιστικών δεδομένων της TED, ενώ ο πυλώνας των εθνικών εκθέσεων 
πρέπει να εγκαταλειφθεί πλήρως.

Τροπολογία 1525
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να διαγραφεί διότι θα επέφερε περιττό διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 1526
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικές εκθέσεις και κατάλογοι 
αναθετουσών αρχών

Εθνικές εκθέσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα όργανα που συγκροτούνται ή 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 84
διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια έκθεση
εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων για 
κάθε έτος, με βάση ένα τυποποιημένο 
έγγραφο, το αργότερο μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή μια έκθεση στατιστικών 
στοιχείων για κάθε έτος, με βάση ένα 
τυποποιημένο έγγραφο, το αργότερο μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα όργανα που συγκροτούνται ή 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 84
διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια έκθεση
εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων για 
κάθε έτος, με βάση ένα τυποποιημένο 
έγγραφο, το αργότερο μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

1. Τα αρμόδια όργανα των κρατών μελών 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια έκθεση 
στατιστικών στοιχείων για κάθε έτος, με 
βάση ένα τυποποιημένο έγγραφο, το 
αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 
επόμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επιβάλλει υπερβολικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, δεν είναι εφικτό 
να παρέχεται στην Επιτροπή πλήρης κατάλογος όλων των αναθετουσών αρχών στο κράτος 
μέλος. Στην πράξη, είναι σημαντικός ο αριθμός των αναθετουσών αρχών (σε ορισμένες χώρες 
μπορεί να είναι χιλιάδες) και οι μεταβολές του ανά έτος, ανάλογα με τις διαρθρωτικές 
μεταβολές στη διοίκηση.

Τροπολογία 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο 
όλων των κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, των μη κεντρικών αναθετουσών 
αρχών και αναθετόντων φορέων που 
διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων μη κεντρικών 
αρχών και ενώσεων αναθετουσών αρχών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή 
συμφωνίες-πλαίσια, στον οποίο θα 
αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός 
ταυτοποίησης κάθε αρχής, εφόσον 
προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία· ο εν 
λόγω κατάλογος θα είναι χωρισμένος σε 
ομάδες ανά τύπο αρχής·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επιβάλλει υπερβολικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, δεν είναι εφικτό 
να παρέχεται στην Επιτροπή πλήρης κατάλογος όλων των αναθετουσών αρχών στο κράτος 
μέλος. Στην πράξη, είναι σημαντικός ο αριθμός των αναθετουσών αρχών (σε ορισμένες χώρες 
μπορεί να είναι χιλιάδες) και οι μεταβολές του ανά έτος, ανάλογα με τις διαρθρωτικές 
μεταβολές στη διοίκηση.

Τροπολογία 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο 
όλων των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, 
των μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και 
αναθετόντων φορέων που διέπονται από το 
δημόσιο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων μη 
κεντρικών αρχών και ενώσεων 
αναθετουσών αρχών που συνάπτουν

α) έναν κατάλογο όλων των κεντρικών 
κυβερνητικών αρχών, των μη κεντρικών 
αναθετουσών αρχών και αναθετόντων 
φορέων που διέπονται από το δημόσιο 
δίκαιο, που έχουν αναθέσει δημόσιες 
συμβάσεις ή συνάψει συμφωνίες-πλαίσια
κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους, 
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δημόσιες συμβάσεις ή συμφωνίες-πλαίσια, 
στον οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός 
αριθμός ταυτοποίησης κάθε αρχής, εφόσον 
προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία· ο εν 
λόγω κατάλογος θα είναι χωρισμένος σε 
ομάδες ανά τύπο αρχής·

στον οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός 
αριθμός ταυτοποίησης κάθε αρχής, εφόσον 
προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ο εν 
λόγω κατάλογος θα είναι χωρισμένος σε 
ομάδες ανά τύπο αρχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο 
όλων των κεντρικών αρχών προμηθειών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επιβάλλει υπερβολικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, δεν είναι εφικτό 
να παρέχεται στην Επιτροπή πλήρης κατάλογος όλων των αναθετουσών αρχών στο κράτος 
μέλος. Στην πράξη, είναι σημαντικός ο αριθμός των αναθετουσών αρχών (σε ορισμένες χώρες 
μπορεί να είναι χιλιάδες) και οι μεταβολές του ανά έτος, ανάλογα με τις διαρθρωτικές 
μεταβολές στη διοίκηση.

Τροπολογία 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο 
όλων των κεντρικών αρχών προμηθειών·

β) έναν κατάλογο όλων των κεντρικών 
αρχών προμηθειών που έχουν αναθέσει 
δημόσιες συμβάσεις ή συνάψει 
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συμφωνίες-πλαίσια κατά τη διάρκεια του 
εκάστοτε έτους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για όλες τις συμβάσεις που υπερβαίνουν 
τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας:

γ) για όλες τις συμβάσεις που υπερβαίνουν 
τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, τον 
εκτιμώμενο αριθμό και την αξία των 
συμβάσεων που συνήφθησαν κατά τη 
διάρκεια του εκάστοτε έτους, με 
κατανομή για κάθε είδος αρχής ανά 
διαδικασία και ανά έργα, προμήθειες και 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τον αριθμό και την αξία των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν με κατανομή 
για κάθε είδος αρχής ανά διαδικασία και 
ανά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες όπως 

διαγράφεται
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προσδιορίζονται βάσει της ονοματολογίας 
CPV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στην περίπτωση που οι συμβάσεις 
συνήφθησαν μέσω διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο στοιχείο i) κατανέμονται επιπλέον 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 
30 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον 
αριθμό και την αξία των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα προέλευσης των αναδόχων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για όλες τις συμβάσεις κάτω των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, οι οποίες ωστόσο θα 

δ) για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
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καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία εάν 
η αξία τους υπερέβαινε το κατώτατο όριο,
τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών
συμβάσεων ανά τύπο αρχής.

ωστόσο θα καλύπτονταν από την παρούσα 
οδηγία εάν η αξία τους υπερέβαινε το 
κατώτατο όριο, εκτίμηση της συνολικής 
αξίας των δημόσιων συμβάσεων για το 
εκάστοτε έτος. Η εκτίμηση αυτή μπορεί 
να βασίζεται συγκεκριμένα σε δεδομένα 
που διατίθενται σύμφωνα με τις εθνικές 
απαιτήσεις περί δημοσίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη 
θεσμική τους οργάνωση όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
επιβολή της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες 
για την παροχή καθοδήγησης ή για την 
υποστήριξη της υλοποίησης των κανόνων 
της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, ή για την ανταπόκριση στις 
προκλήσεις που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση των εν λόγω κανόνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).

Τροπολογία 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη 
θεσμική τους οργάνωση όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
επιβολή της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες 
για την παροχή καθοδήγησης ή για την 
υποστήριξη της υλοποίησης των κανόνων 
της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, ή για την ανταπόκριση στις 
προκλήσεις που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση των εν λόγω κανόνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 4 κρίνεται περιττή.

Τροπολογία 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καθορίζει το τυποποιημένο 
έντυπο για την ετήσια έκθεση εφαρμογής 
και στατιστικών στοιχείων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1. Οι εκτελεστικές αυτές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 91.

5. Η Επιτροπή καθορίζει το τυποποιημένο 
έντυπο για την ετήσια έκθεση στατιστικών 
στοιχείων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εκτελεστικές αυτές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 91.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (υποβολή εκθέσεων).



AM\908760EL.doc 139/183 PE492.869v01-00

EL

Τροπολογία 1542
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86 α
Στατιστικές υποχρεώσεις και περιεχόμενο 

της έκθεσης στατιστικών στοιχείων
1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη 
θεσμική τους οργάνωση όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
επιβολή της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες 
για την παροχή καθοδήγησης ή για την 
υποστήριξη της υλοποίησης των κανόνων 
της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, ή για την ανταπόκριση στις 
προκλήσεις που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση των εν λόγω κανόνων.
2. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες για όλες τις 
συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 της 
παρούσας οδηγίας:
i) τον αριθμό και την αξία των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν, με 
κατανομή για κάθε είδος αρχής ανά 
διαδικασία και ανά έργα, προμήθειες και 
υπηρεσίες όπως προσδιορίζονται βάσει 
της ονοματολογίας CPV·
ii) στην περίπτωση που οι συμβάσεις 
συνήφθησαν μέσω διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο στοιχείο i) κατανέμονται επιπλέον 
ανάλογα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 
30 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον 
αριθμό και την αξία των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος ή τρίτη 
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χώρα προέλευσης των αναδόχων.
Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο πρώτο σημείο του 
πρώτου εδαφίου κατανέμονται ανάλογα 
με:
α) τις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν και
β) για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, 
τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα 
ΙI, καθώς και τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που περιέχονται στο 
Παράρτημα XVI και προσδιορίζονται 
ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV·
γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα 
στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση.
Στην περίπτωση που οι συμβάσεις 
συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο πρώτο σημείο του 
πρώτου εδαφίου κατανέμονται επιπλέον 
ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 27 
και 30 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον 
αριθμό και την αξία των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος και τρίτη 
χώρα προέλευσης των αναδόχων.
3. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών 
αρχών, πλην εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, η 
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει 
τουλάχιστον:
α) τον αριθμό και την αξία των δημόσιων 
συμβάσεων που συνήφθησαν, 
κατανεμημένων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο·
β) τη συνολική αξία των συμβάσεων που 
συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων 
από τη συμφωνία.
4. Στη στατιστική κατάσταση 
διευκρινίζεται κάθε άλλη στατιστική 
πληροφορία που απαιτείται βάσει της 
συμφωνίας. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91 
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παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1543
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86 α
Επανόρθωση και κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
μηχανισμούς για αποτελεσματική και 
έγκαιρη επανόρθωση και 
αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και 
αναλογικές κυρώσεις σε περίπτωση 
απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης 
συμφερόντων και άλλων σοβαρών 
παρατυπιών. Η επανόρθωση και οι 
κυρώσεις που ισχύουν σε αυτές τις 
περιπτώσεις περιλαμβάνουν την ακύρωση 
των αντίστοιχων δημόσιων συμβάσεων 
και την αστική ευθύνη για ζημίες.

Or. en

Τροπολογία 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87 διαγράφεται
Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες 
αρχές και τις επιχειρήσεις
1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
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προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει 
κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.
2. Με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
των οικονομικών φορέων, και ιδίως των 
ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις, και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή 
κατανόηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
είναι δυνατή η λήψη της κατάλληλης 
υποστήριξης, μεταξύ άλλων και μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων ή των υφιστάμενων 
δικτύων που προορίζονται ειδικά για 
επιχειρηματική υποστήριξη.
3. Διατίθεται ειδική διοικητική 
υποστήριξη σε οικονομικούς φορείς που 
προτίθενται να συμμετάσχουν σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω 
υποστήριξη καλύπτει τουλάχιστον τις 
διοικητικές απαιτήσεις στο σχετικό 
κράτος μέλος, καθώς και πιθανές 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τους φόρους, την 
περιβαλλοντική προστασία, και με 
υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο 
κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον 
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και 
οι οποίες εφαρμόζονται στα έργα που 
εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.
4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 
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2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν έναν ενιαίο φορέα ή διάφορους 
φορείς ή διοικητικές δομές. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τον δέοντα 
συντονισμό μεταξύ των εν λόγω φορέων 
και δομών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες αρχές και 
τις επιχειρήσεις)· προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 87. Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε 
να στηρίζεται σε μια σαφή και αποδεδειγμένη σχέση κόστους-αποτελέσματος ενώ οι λεπτομερείς 
αυτές ρυθμίσεις θα παραβίαζαν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο, 
είναι σαφώς απαραίτητο για τα κράτη μέλη να ενστερνιστούν τις αρχές των 
ΜΜΕ/«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό προτείνεται σε 
αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 1545
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η οργάνωση της παροχής υποστήριξης στις αναθέτουσες αρχές σε εθνικό επίπεδο εναπόκειται 
στα ίδια τα κράτη μέλη. Εάν οι διατάξεις ήταν απλούστερες, πιθανόν να ήταν λιγότερο αναγκαία 
η διασαφήνιση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87 διαγράφεται
Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες 
αρχές και τις επιχειρήσεις
1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει 
κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.
2. Με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
των οικονομικών φορέων, και ιδίως των 
ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις, και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή 
κατανόηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
είναι δυνατή η λήψη της κατάλληλης 
υποστήριξης, μεταξύ άλλων και μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων ή των υφιστάμενων 
δικτύων που προορίζονται ειδικά για 
επιχειρηματική υποστήριξη.
3. Διατίθεται ειδική διοικητική 
υποστήριξη σε οικονομικούς φορείς που 
προτίθενται να συμμετάσχουν σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω 
υποστήριξη καλύπτει τουλάχιστον τις 
διοικητικές απαιτήσεις στο σχετικό 
κράτος μέλος, καθώς και πιθανές 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τους φόρους, την 
περιβαλλοντική προστασία, και με 
υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο 
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κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον 
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και 
οι οποίες εφαρμόζονται στα έργα που 
εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.
4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 
2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν έναν ενιαίο φορέα ή διάφορους 
φορείς ή διοικητικές δομές. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τον δέοντα 
συντονισμό μεταξύ των εν λόγω φορέων 
και δομών.

Or. en

Τροπολογία 1547
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές
πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και πληροφορίες για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται το περιεχόμενο, διότι η αρχική διατύπωση θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 
νομική συμβουλή ενώ τα κράτη μέλη δεν είναι αρμόδια να παρέχουν νομικές συμβουλές σε 
σχέση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
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Τροπολογία 1548
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων 
συμπληρωματικά προς τις δικές τους 
δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης 
προγραμμάτων και έργων.

Or. en

Τροπολογία 1549
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 
2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν έναν ενιαίο φορέα ή διάφορους 
φορείς ή διοικητικές δομές. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τον δέοντα 
συντονισμό μεταξύ των εν λόγω φορέων 
και δομών.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο. Τα κράτη μέλη μπορούν να οργανώσουν 
μόνα τους την εσωτερική τους διοίκηση και μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία οργάνου 
εποπτείας (άρθρο 84) χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 αντίκειται στην αρχή 
της επικουρικότητας.

Τροπολογία 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία 
υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν 
μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 και 73α.
Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών 
που ανταλλάσσουν.

Or. en

Τροπολογία 1551
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή 
περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία 
των οποίων γνωστοποιούν στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη, στα όργανα εποπτείας και 
στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά 
τον κατάλογο των σημείων επαφής. Το 

διαγράφεται
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όργανο εποπτείας είναι υπεύθυνο για τον 
συντονισμό των εν λόγω σημείων επαφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο. Τα κράτη μέλη μπορούν να οργανώσουν 
μόνα τους την εσωτερική τους διοίκηση και μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία οργάνου 
εποπτείας (άρθρο 84) χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 αντίκειται στην αρχή 
της επικουρικότητας.

Τροπολογία 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή 
περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία 
των οποίων γνωστοποιούν στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη, στα όργανα εποπτείας και 
στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά 
τον κατάλογο των σημείων επαφής. Το 
όργανο εποπτείας είναι υπεύθυνο για τον 
συντονισμό των εν λόγω σημείων επαφής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση (διοικητική συνεργασία).

Τροπολογία 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή 
περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία 
των οποίων γνωστοποιούν στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη, στα όργανα εποπτείας και 
στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά 
τον κατάλογο των σημείων επαφής. Το 
όργανο εποπτείας είναι υπεύθυνο για τον 
συντονισμό των εν λόγω σημείων επαφής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή δημιουργίας επιπλέον οργάνων στα κράτη μέλη δεν αποτελεί αναλογικό μέτρο. 
Επιπλέον, ορισμένες εκ των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται σε αυτό το όργανο, όπως είναι η 
εποπτεία, ο συντονισμός και η υποβολή εκθέσεων, ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση 
συμφερόντων.

Τροπολογία 1554
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα 
σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίων 
γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη, 
στα όργανα εποπτείας και στην Επιτροπή.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και 
ενημερώνουν τακτικά τον κατάλογο των 
σημείων επαφής. Το όργανο εποπτείας 
είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εν 
λόγω σημείων επαφής.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα 
σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίων 
γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά τον 
κατάλογο των σημείων επαφής.

Or. en

(Βλέπε διαγραφή του άρθρου 86)
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Τροπολογία 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει 
χώρα μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(IMI) που καθιερώθηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(«κανονισμός IMI») COM(2011) 522]. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
που τους ζητούνται από άλλα κράτη μέλη 
εντός του συντομότερου δυνατού 
χρονικού διαστήματος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή δημιουργίας επιπλέον οργάνων στα κράτη μέλη δεν αποτελεί αναλογικό μέτρο. 
Επιπλέον, ορισμένες εκ των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται σε αυτό το όργανο, όπως είναι η 
εποπτεία, ο συντονισμός και η υποβολή εκθέσεων, ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση 
συμφερόντων.

Τροπολογία 1556
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 και 86
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 6, 13, 19, 20, 23 και 59 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
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Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει την ισχύ των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1557
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την 
απόφαση 71/306/ΕΟΚ45 του Συμβουλίου.
Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή
κατά τη έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων η οποία έχει συσταθεί με την 
απόφαση 71/306/ΕΟΚ45 του Συμβουλίου
και από την επιτροπή που συστάθηκε με 
το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 3286/94 
(ΕΚ) του Συμβουλίου (κανονισμός για 
τους εμπορικούς φραγμούς)46. Οι εν λόγω
επιτροπές αποτελούν επιτροπές κατά την
έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

__________________
46 1 ΕΕ L 349, 31.12.1994, σελ. 71

Or. en

Τροπολογία 1558
Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία του 
παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία του 
παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 και η 
αρμόδια επιτροπή είναι η επιτροπή που 
έχει συσταθεί με την απόφαση 
71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 1559
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 
της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται 
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 και η αρμόδια επιτροπή είναι η 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
κανονισμού για τους εμπορικούς 
φραγμούς.

Or. en

Τροπολογία 1560
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – τμήμα Η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα H διαγράφεται
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 
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ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 75, 
παράγραφος 1)
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης 
(εφόσον προβλέπεται στην εθνική 
νομοθεσία), διεύθυνση 
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 
NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση Διαδικτύου της 
αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, 
της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 
λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Εάν συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή διεύθυνση Διαδικτύου στην 
οποία διατίθενται οι προδιαγραφές και τα 
υποστηρικτικά έγγραφα.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί.
4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική 
αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για 
οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού 
δημόσιας σύμβασης.
5. Αριθμός(-οί) αναφοράς της 
ονοματολογίας CPV. εάν η σύμβαση 
υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές 
πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. 
6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο 
εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση 
έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο 
τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε 
περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών. 
7. Περιγραφή των υπηρεσιών και, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, των συναφών έργων 
και προμηθειών, οι οποίες θα 
αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία της 
σύμβασης ή των συμβάσεων· εάν η 
σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται για 
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κάθε τμήμα.

9. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις 
οποίες περιλαμβάνονται

α) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να 
ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα 
εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων 
θέσεων εργασίας,

β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
ότι η ανάθεση της παροχής των 
υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη.

10. Προθεσμία επικοινωνίας με την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη 
συμμετοχή.

11. Σύντομη περιγραφή των βασικών 
χαρακτηριστικών της διαδικασίας 
ανάθεσης.

12. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά
στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – τμήμα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα H διαγράφεται
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 75, 
παράγραφος 1)
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης 
(εφόσον προβλέπεται στην εθνική 
νομοθεσία), διεύθυνση 
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 
NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση Διαδικτύου της 
αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, 
της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 
λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Εάν συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή διεύθυνση Διαδικτύου στην 
οποία διατίθενται οι προδιαγραφές και τα 
υποστηρικτικά έγγραφα.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί.
4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική 
αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για 
οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού 
δημόσιας σύμβασης.
5. Αριθμός(-οί) αναφοράς της 
ονοματολογίας CPV. εάν η σύμβαση 
υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές 
πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. 
6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο 
εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση 
έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο 
τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε 
περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών. 
7. Περιγραφή των υπηρεσιών και, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, των συναφών έργων 
και προμηθειών, οι οποίες θα 
αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία της 
σύμβασης ή των συμβάσεων· εάν η 
σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται για 
κάθε τμήμα.

9. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις 
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οποίες περιλαμβάνονται

α) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να 
ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα 
εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων 
θέσεων εργασίας,

β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
ότι η ανάθεση της παροχής των 
υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη.

10. Προθεσμία επικοινωνίας με την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη 
συμμετοχή.

11. Σύντομη περιγραφή των βασικών 
χαρακτηριστικών της διαδικασίας 
ανάθεσης.

12. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά 
στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την επανεισαγωγή του διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών «Α» και «Β».

Τροπολογία 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων 
έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που 
περιέχονται ιδίως στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και καθορίζουν τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, 
ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, 

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων 
έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που 
περιέχονται ιδίως στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και καθορίζουν τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, 
ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, 
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έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση 
για την οποία προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, 
τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την 
επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας,
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις 
οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες 
και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο 
του κύκλου ζωής των έργων· τα 
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν 
επίσης τους κανόνες μελέτης και 
υπολογισμού των έργων, τους όρους 
δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των 
έργων καθώς και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο 
τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων 
φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω
γενικών ή ειδικών κανονιστικών 
διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία 
που συνιστούν τα έργα αυτά·

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση 
για την οποία προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, 
τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την 
επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις 
οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες 
και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο 
του κύκλου ζωής των έργων· τα 
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν 
επίσης τους κανόνες μελέτης
(συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
δεδομένων κατά τη μελέτη) και 
υπολογισμού των έργων, τους όρους 
δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των 
έργων καθώς και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο 
τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων 
φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω 
γενικών ή ειδικών κανονιστικών 
διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία 
που συνιστούν τα έργα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων 
έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που 
περιέχονται ιδίως στις συγγραφές 

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων 
έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που 
περιέχονται ιδίως στις συγγραφές 
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υποχρεώσεων και καθορίζουν τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, 
ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση 
για την οποία προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, 
τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την 
επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις 
οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες 
και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο 
του κύκλου ζωής των έργων· τα 
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν 
επίσης τους κανόνες μελέτης και 
υπολογισμού των έργων, τους όρους 
δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των 
έργων καθώς και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο 
τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων 
φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω 
γενικών ή ειδικών κανονιστικών 
διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία 
που συνιστούν τα έργα αυτά·

υποχρεώσεων και καθορίζουν τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, 
ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση 
για την οποία προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, 
τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την 
επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις 
οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες 
και μεθόδους παραγωγής και τις συνθήκες 
εργασίας σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής 
των έργων· τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες 
μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους 
όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής 
των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο 
τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων 
φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω 
γενικών ή ειδικών κανονιστικών 
διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία 
που συνιστούν τα έργα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 

β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 
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που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με αναπηρία), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 
δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του 
κύκλου ζωής της προμήθειας ή της 
υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με αναπηρία), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τους 
κανόνες μελέτης (συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας δεδομένων κατά τη 
μελέτη), τα σύμβολα, τις δοκιμές και 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις 
οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες 
και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε 
στάδιο του κύκλου ζωής της προμήθειας ή 
της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 

β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
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με αναπηρία), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 
δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του 
κύκλου ζωής της προμήθειας ή της 
υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

με αναπηρία), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 
δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής και τις συνθήκες εργασίας σε 
οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της 
προμήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 1566
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που 
έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο 
οργανισμό με δραστηριότητα
τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή 
διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η 
τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει 
σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(2) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που 
έχει καταρτισθεί με συναίνεση και έχει
εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό 
τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή 
διαρκή χρήση, της οποίας όμως η τήρηση 
δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Or. en

Τροπολογία 1567
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η 
τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί 
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 και 10 του κανονισμού [XXX] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση [και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 
94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 
και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και 
έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η 
τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί 
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη μέλη ή, στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
10 του κανονισμού [XXX] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση [και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 
94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 
και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και 
έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση των CEN/CENELEC προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με τους ορισμούς της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ.

Τροπολογία 1568
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η 
τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί 
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 και 10 του κανονισμού [XXX] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση [και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του 

(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η 
τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί 
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη μέλη ή, στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
10 του κανονισμού [XXX] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή 
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Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 
94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 
και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και 
έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

τυποποίηση [και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 
94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 
και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και 
έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση 155 σχετικά με την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία

Or. en

Τροπολογία 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – περίπτωση 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση 1 για το ωράριο εργασίας 
(βιομηχανία)

Or. en

Τροπολογία 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – περίπτωση 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση 131 σχετικά με τον καθορισμό 
ελάχιστων αμοιβών

Or. en

Τροπολογία 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – περίπτωση 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση 102 για την κοινωνική 
ασφάλιση (ελάχιστες προδιαγραφές)

Or. en

Τροπολογία 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση του οικονομικού φορέα· α) ταυτοποίηση του οικονομικού φορέα·
αριθμός μητρώου, όνομα, διεύθυνση και 
τράπεζα της εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann



PE492.869v01-00 164/183 AM\908760EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) περιγραφή της εταιρείας, 
συγκεκριμένα το έτος ίδρυσης, την 
εταιρική μορφή, τον ιδιοκτήτη/τους 
ιδιοκτήτες της εταιρείας, τα μέλη του 
συμβουλίου, τον κλαδικό κώδικα, 
σύντομη περιγραφή των κύριων 
υπηρεσιών και/ή των προϊόντων της 
εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πιστοποίηση ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του σε σχέση με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
εκάστοτε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) βασικούς οικονομικούς δείκτες του 
οικονομικού φορέα για τις τελευταίες 
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τρεις λογιστικές περιόδους: μικτές 
πωλήσεις, κέρδη προ φόρων και τόκων 
και συντελεστής φερεγγυότητας· για τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις η συμμόρφωση 
με το στοιχείο δα) απαιτεί να περιέχονται 
στο διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων οι 
πληροφορίες από τη σύσταση της 
επιχείρησης έως σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) βασικούς δείκτες οργάνωσης του 
οικονομικού φορέα: μέσος αριθμός 
εργαζομένων κατά τα τελευταία τρία έτη 
και αριθμός εργαζομένων έως το τέλος 
του τελευταίου έτους· για τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις η συμμόρφωση με το 
στοιχείο δβ) απαιτεί να περιέχονται στο 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων οι 
πληροφορίες από τη σύσταση της 
επιχείρησης έως σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναφορά της περιόδου ισχύος του 
διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 6 μήνες.

στ) αναφορά της περιόδου ισχύος του 
διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από ένα έτος.
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Or. en

Τροπολογία 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναφορά της περιόδου ισχύος του 
διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 6 μήνες.

στ) αναφορά της περιόδου ισχύος του 
διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 12 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 1580
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – τμήμα 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 
ή των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά μέγιστο την 
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και 
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν 
είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι 
θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από 
την προηγούμενη τριετία·

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 
ή των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά μέγιστο την 
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και 
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν 
είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι 
θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από 
την προηγούμενη πενταετία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ικανότητες παροχής συμβουλευτικών μηχανολογικών υπηρεσιών αποτελούν ένα σύνολο 
μεθοδολογίας, δεξιοτήτων και πόρων που δεν διαφαίνονται/δεν αποδεικνύονται απαραιτήτως 
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κατά την προηγούμενη τριετία σε έναν ειδικευμένο τομέα.

Τροπολογία 1581
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – τμήμα 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 
ή των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά μέγιστο την 
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και 
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν 
είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι 
θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από 
την προηγούμενη τριετία·

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 
ή των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά μέγιστο την 
προηγούμενη πενταετία, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και 
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν 
είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι 
θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από 
την προηγούμενη πενταετία·

Or. en

Τροπολογία 1582
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – τμήμα 2 – παράγραφος 1 – σημείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο 
οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης·

στ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής
και κοινωνικής διαχείρισης που μπορεί να 
εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης·

Or. en
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Τροπολογία 1583
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – τμήμα 2 – παράγραφος 1 – σημείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής
διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο 
οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης·

στ) αναφορά των μέτρων διαχείρισης της 
αειφόρου ανάπτυξης που μπορεί να 
εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XVI Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό αντικαταστάθηκε από το Παράρτημα 16Α και 16Β.

Τροπολογία 1585
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XVI το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Or. fr



AM\908760EL.doc 169/183 PE492.869v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό αντικαθίσταται από τα παραρτήματα XVIA και XVIB.

Τροπολογία 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κωδικός CPV Περιγραφή

79611000-0; 

από 85000000-9 έως 85323000-9

(εκτός από 85321000-5 και 85322000-2) 

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

από 79995000-5 έως 79995200-7· από 

80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός από 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)· 

από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 

από 92230000-2, 92231000-9, 92232000-

6) 

Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 

και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

98000000-3; Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 

ατομικές υπηρεσίες

98120000-0 Υπηρεσίες παρεχόμενες από 

συνδικαλιστικές ενώσεις

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

Τροπολογία
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Κωδικός CPV Περιγραφή

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

από 85000000-9 έως 85323000-9

(εκτός από 85321000-5 και 85322000-2)

98133100-5 και 98200000-5

Κοινωνικές, υγειονομικές και συναφείς 

υπηρεσίες

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

από 79995000-5 έως 79995200-7· από 

80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός από 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)· 

από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 

από 92230000-2, 92231000-9, 92232000-

6) 

Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 

και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

98000000-3; 55521100-9 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 

ατομικές υπηρεσίες

98120000-0 Υπηρεσίες παρεχόμενες από 

συνδικαλιστικές ενώσεις

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

από 61000000-5 έως 61530000-9· από 

63370000-3 έως 63372000-7

Πλωτές μεταφορές

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; από 63000000-9 έως 
63600000-5 (εκτός από 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7)· 74322000-2, 
93610000-7

Υποστηρικτικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών

από 74500000-4 έως 74540000-6 (εκτός 
από 74511000-4); από 95000000-2 έως 

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας 
προσωπικού 
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95140000-5

από 74600000-5 έως 74620000-1 Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, 
εξαιρουμένων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχημάτων

από 74875000-3 έως 74875200-5, και από 
92000000-1 έως 92622000-7 (εκτός από 
92230000-2)

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
υπηρεσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως μοναδικό τηλεματικό σημείο επαφής για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα των πολιτών, η 
πύλη «Η Ευρώπη σου» θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την προβολή της στους καταναλωτές.

Τροπολογία 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 - στήλη 1 - σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

79611000 -0 και
από 85000000-9 έως 85323000-9
(εκτός από 85321000-5 και 85322000-2)

79611000 -0 και
από 85000000-9 έως 85323000-9
(εκτός από 85321000-5, 85322000-2 και
85143000-3)

Or. en

Αιτιολόγηση

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)
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Τροπολογία 1588
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 - σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

98120000-0 / Υπηρεσίες παρεχόμενες από 
συνδικαλιστικές ενώσεις

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις αποτελούν αυτόνομες ιδιωτικές οντότητες και δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν είναι σαφές ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες 
σε περίπτωση που περιληφθούν οι συνδικαλιστικές ενώσεις, επομένως πρέπει να διαγραφούν, 
εκτός εάν μπορούν να παρουσιαστούν εύλογα επιχειρήματα για το αντίθετο. 

Τροπολογία 1589
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 - σειρά 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από 79100000-5 έως 79140000-7 / 
Νομικές υπηρεσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του στοιχείου της προσωπικής επιλογής, οι νομικές υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιμες για 
ανάθεση βάσει της πλήρους εφαρμογής του καθεστώτος των δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, 
παρέχονται σε νομικό περιβάλλον το οποίο διαφέρει σημαντικά στα διάφορα κράτη μέλη, με 
αποτέλεσμα η ζήτηση τέτοιου είδους υπηρεσιών να περιορίζεται αναπόφευκτα σε φορείς που 
έχουν συγκεκριμένη ειδικότητα στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο. 

Τροπολογία 1590
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 – σειρές 7 α ως 7 ιβ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

79112000-2 Υπηρεσίες νομικής 
εκπροσώπησης
79100000-5 Νομικές υπηρεσίες
79110000-8 Νομικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες νομικής 
εκπροσώπησης
79111000-5 Νομικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες
79112100-3 Υπηρεσίες εκπροσώπησης 
ενδιαφερόμενων μερών
79120000-1 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών σε θέματα διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας
79121000-8 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών σε θέματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας
79121100-90 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών σε θέματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογισμικού
79130000-4 Υπηρεσίες νομικής 
τεκμηρίωσης και επικύρωσης
79131000-1 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης
79132000-8 Υπηρεσίες επικύρωσης
79140000-7 Νομικές συμβουλευτικές και 
ενημερωτικές υπηρεσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική μεταχείριση υπηρεσιών αιτιολογείται μόνο εφόσον ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ίδιας 
φύσης. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται διακρίσεις κατά των νομικών υπηρεσιών που 
βασίζονται στις ίδιες αρχές της εμπιστευτικότητας.
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Τροπολογία 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 - στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες Κοινωνικές, υγειονομικές και
κτηνιατρικές υπηρεσίες

Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 
και πολιτιστικές υπηρεσίες

Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 
και πολιτιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 
ατομικές υπηρεσίες 1.1.1.1. Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 

ατομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες παρεχόμενες από 
συνδικαλιστικές ενώσεις

Υπηρεσίες παρεχόμενες από 
συνδικαλιστικές ενώσεις

Θρησκευτικές υπηρεσίες Θρησκευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων
Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
Ναυτιλία
Υποστηρικτικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών
Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας 
προσωπικού, με εξαίρεση τις συμβάσεις 
εργασίας
Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, 
εξαιρουμένων των υπηρεσιών 
θωρακισμένων οχημάτων
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης
Ψυχαγωγία, πολιτισμός και αθλητισμός, 
με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, 
ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής 
υλικού προγραμμάτων από 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις 
συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.
Άλλες υπηρεσίες, με εξαίρεση τις 
συμβάσεις εργασίας και τις συμβάσεις 
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αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή 
συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων 
από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί καταρχήν ο ισχύων διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών «Α» και «Β», 
δεδομένου ότι οι υπηρεσίες «Β» σχετίζονται λίγο ή καθόλου με την εσωτερική αγορά. Θα ήταν 
δύσκολο να κατανοήσουμε την παράλειψη των υπηρεσιών πολιτισμού, αθλητισμού και 
ψυχαγωγίας, η οποία στην πράξη θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα και αυξημένη 
γραφειοκρατία. Η έννοια του όρου «διοικητικές υπηρεσίες» στο σημείο αυτό είναι πολύ 
περιορισμένη και δεν είναι σαφής.

Τροπολογία 1592
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Παράρτημα XVIa

Παράρτημα XVIa - Μέρος A
Υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 1

Κατηγο-
ρίες

Αντικείμενο Αριθμοί 
αναφοράς CPC 

(1)

Αριθ. αναφοράς CPV (του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις)
1 Υπηρεσίες συντήρησης 

και επισκευής
6112, 6122, 633, 
886

Από 50100000-6 έως 50884000-5 
(εκτός από 50310000-1 έως 
50324200-4 και 50116510-9, 
50190000-3, 502290006, 50243000-
0), και από 51000000-9 έως 
51900000-1

2 Υπηρεσίες χερσαίων 
μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών 
θωρακισμένων 
οχημάτων και των 
υπηρεσιών ταχείας 

712 (εκτός από 
71235), 7512, 
87304

Από 60100000-9 έως 60183000-4 
(εκτός από 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), και από 64120000-3 
έως 64121200-2 
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αποστολής εγγράφων ή 
μικροδεμάτων, 
εξαιρούμενης της 
μεταφοράς 
αλληλογραφίας

3 Υπηρεσίες εναέριων 
μεταφορών επιβατών και 
εμπορευμάτων, 
εξαιρούμενης της 
μεταφοράς ταχυδρομείου

73 (εκτός από
7321) Από 60410000-5 έως 60424120-3 

(εκτός από 60411000-2, 60421000-5), 
και 60500000-3 Από 60440000-4 έως 
60445000-9 

4 Χερσαία [2] και 
αεροπορική μεταφορά 
ταχυδρομείου

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

752 Από 64200000-8 έως 64228200-2 
72318000-7, και από 72700000-7 έως 
72720000-3 

6 Χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες :
α) υπηρεσίες 

ασφαλίσεων
β) Τραπεζικές και 

επενδυτικές 
υπηρεσίες [3]

ex 81, 812, 814
Από 66100000-1 έως 66720000-3 

7 Υπηρεσίες πληροφορικής 
και συναφείς υπηρεσίες

84 Από 50310000-1 έως 50324200-4 
Από 72000000-5 έως 72920000-5 
(εκτός από 72318000-7 και από 
72700000-7 έως 72720000-3), 
9342410-4 

8 Υπηρεσίες Ε&Α [4] 85 Από 73000000-2 έως 73436000-7 
(εκτός από 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0

9 Υπηρεσίες λογιστικής, 
λογιστικού ελέγχου και 
τήρησης λογιστικών 
βιβλίων

862 Από 79210000-9 έως 79223000-3 

10 Υπηρεσίες έρευνας 
αγοράς και 
δημοσκοπήσεων

864 Από 79300000-7 έως 79330000-6, και 
79342310-9, 79342311-6 

11 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης [5] και 
συναφείς υπηρεσίες

865, 866 Από 73200000-4 έως 73220000-0 
Από 79400000-8 έως 79421200-3 και 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 
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12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα,
υπηρεσίες μηχανικού και 
ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες μηχανικού,
υπηρεσίες πολεοδομικού 
σχεδιασμού και 
αρχιτεκτονικής τοπίου·
συναφείς υπηρεσίες 
παροχής επιστημονικών 
και τεχνικών συμβουλών·
υπηρεσίες τεχνικών 
δοκιμών και αναλύσεων

867
Από 71000000-8 έως 71900000-7 
(εκτός από 71550000-8) και 
79994000-8 

13 Διαφημιστικές υπηρεσίες 871 Από 79341000-6 έως 79342200-5 
εκτός από 79342000-3 και 79342100-
4)

14 Υπηρεσίες καθαρισμού 
κτιρίων και υπηρεσίες 
διαχείρισης ακινήτων

874, 82201 έως 
82206 Από 70300000-4 έως 70340000-6, και 

από  90900000-6 έως 90924000-0 
15 Υπηρεσίες εκδόσεων και 

εκτυπώσεων έναντι 
αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης

88442
Από 79800000-2 έως 79824000-6 
Από  79970000-6 έως 79980000-7 

16 Υπηρεσίες αποχέτευσης 
και αποκομιδής 
απορριμμάτων·
υπηρεσίες 
εγκαταστάσεων υγιεινής 
και συναφείς υπηρεσίες

94 Από 90400000-1 έως 90743200-9 
(εκτός από  90712200-3 Από 
90910000-9 έως 90920000-2 και 
50190000-3, 50229000-6 50243000-0 

(1) Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ. 
(2) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την 
κατηγορία 18. 
(3) Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, 
την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις 
υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης: υπηρεσίες που 
αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων, 
γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών 
αυτών. ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, 
προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
(4) Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα 
αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή και/ή στον 
αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η 
παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
(5) Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού. 
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Παράρτημα XVIa - Μέρος B
Υπηρεσίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 4 στοιχείο δ) και 74

Κατηγο-
ρίες

Αντικείμενο Αριθμοί 
αναφοράς CPC 
(1)

Αριθ. αναφοράς CPV (του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις)

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
και εστιατορίων

64 Από 55100000-1 to 55524000-9, και 
από 98340000-8 έως 98341100-6

18 Υπηρεσίες 
σιδηροδρομικών 
μεταφορών

711 Από 60200000-0 έως 60220000-6 

19 Υπηρεσίες υδάτινων 
μεταφορών

72 Από  60600000-4 έως 60653000-0, 
και από 63727000-1 έως 63727200-3 

20 Υποστηρικτικές και 
επικουρικές υπηρεσίες 
μεταφορών

74
Από  63000000-9 έως 63734000-3 
(εκτός από 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, και από 63727000-1, 
έως 63727200-3), και 98361000-1 

21 Νομικές υπηρεσίες 861 Από 79100000-5 έως 79140000-7 
22 Υπηρεσίες τοποθέτησης 

και προμήθειας 
προσωπικού [2]

872
Από 79600000-0 έως 79635000-4 
(εκτός από 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), και από 98500000-8 
έως 98514000-9)

23 Υπηρεσίες ερευνών και 
ασφαλείας, εξαιρουμένων 
των υπηρεσιών 
θωρακισμένων 
οχημάτων

873 (εκτός από 
87304)

Από 80100000-5 έως 80660000-8 
(εκτός από 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής 
κατάρτισης

92 Από 80100000-5 έως 80660000-8 
(εκτός από 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25 Κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες

93 79611000-0, και από 85000000-9 έως 
85323000-9 (εκτός από 85321000-5 
και 85322000-2)

26 Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές και 
αθλητικές υπηρεσίες [3]

96 Από 79995000-5 έως 79995200-7, και 
από 92000000-1 έως 92700000-8 
(εκτός από  92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

27 Άλλες υπηρεσίες
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(1) Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ. 
(2) Εκτός των συμβάσεων εργασίας. 
(3) Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού 
προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης. 

Or. fr

Τροπολογία 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 16 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα XVIa
Παράρτημα XVIa - Μέρος A

Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 6α

Κατηγορία
N°

Αντικείμενο Αριθ. 
αναφοράς 
CPC (1)

Αριθ. αναφοράς CPV

1 Υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευής

6112, 
6122, 633,
886

Από 50100000-6 έως 
50884000-5 (εκτός από 
50310000-1 έως 
50324200-4 και 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), και από 
51000000-9 έως 
51900000-1 

2 Υπηρεσίες χερσαίων 
μεταφορών (2), 
συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών 
θωρακισμένων 
οχημάτων και των 
υπηρεσιών ταχείας 
αποστολής εγγράφων ή 
μικροδεμάτων, 
εξαιρούμενης της 
μεταφοράς 

712 (εκτός 
από 
71235),
7512, 
87304

Από 60100000-9 έως 
60183000-4 (εκτός από 
60160000- 7, 60161000-
4, 60220000-6), και από 
64120000-3 έως 
64121200-2 
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ταχυδρομείου 
αλληλογραφίας

3 Υπηρεσίες εναέριων 
μεταφορών επιβατών 
και εμπορευμάτων, 
εξαιρούμενης της 
μεταφοράς 
ταχυδρομείου

73 (εκτός 
από 7321)

Από 60410000-5 έως 
60424120-3 (εκτός από 
60411000-2, 60421000-
5), και 60500000-3, και 
από 60440000-4 έως 
60445000-9 

4 Χερσαία (3) και 
αεροπορική μεταφορά 
ταχυδρομείου

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

752 Από 64200000-8 έως 
64228200-2 72318000-
7, και από 72700000-7 
έως 72720000-3 

6 Χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες :
α) υπηρεσίες 
ασφαλίσεων
β) τραπεζικές και 
επενδυτικές υπηρεσίες 
(4)

ex 81, 812, 
814 Από 66100000-1 έως 

66720000-3 (4)

7 Υπηρεσίες 
πληροφορικής και 
συναφείς υπηρεσίες

84 Από 50310000-1 έως 
50324200-4 από 
72000000-5 έως 
72920000-5 (εκτός από 
72318000-7 και από 
72700000-7 έως 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Υπηρεσίες ερευνας και 
ανάπτυξης (5)

85 Από 73000000-2 έως 
73436000-7 (εκτός από 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 )

9 Υπηρεσίες λογιστικής, 
λογιστικού ελέγχου και
τήρησης λογιστικών 
βιβλίων

862
Από 79210000-9 έως 
79223000-3 

10 Υπηρεσίες έρευνας 
αγοράς και 864

Από 79300000-7 έως 
79330000-6, και 
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δημοσκοπήσεων 79342310-9, 79342311-
6 

11 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης (6) και 
συναφείς υπηρεσίες

865, 866
Από 73200000-4 έως 
73220000-0 από 
79400000-8 έως 
79421200-3 και 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, 
υπηρεσίες μηχανικού 
και ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες μηχανικού, 
υπηρεσίες 
πολεοδομικού 
σχεδιασμού και 
αρχιτεκτονικής τοπίου· 
συναφείς υπηρεσίες 
παροχής 
επιστημονικών και 
τεχνικών συμβουλών· 
υπηρεσίες τεχνικών 
δοκιμών και 
αναλύσεων

867
Από 71000000-8 έως 
71900000-7 (εκτός από 
71550000- 8) και 
79994000-8 

13 Διαφημιστικές 
υπηρεσίες

871 Από 79341000-6 έως 
79342200-5 (εκτός από 
79342000-3 και 
79342100-4)

14 Υπηρεσίες καθαρισμού 
κτιρίων και υπηρεσίες 
διαχείρισης ακινήτων

874, 82201 
to
82206

Από 70300000-4 έως
70340000-6, και από 
90900000-6 έως 
90924000-0 

15 Υπηρεσίες εκδόσεων 
και εκτυπώσεων έναντι 
αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης

88442 Από 79800000-2 έως 
79824000-6, και από 
79970000-6 έως 
79980000-7 

16 Υπηρεσίες 
αποχέτευσης, 
αποκομιδής 
απορριμμάτων, 
εγκαταστάσεις υγιεινής 
και συναφείς υπηρεσίες

94 Από 90400000-1 έως 
90743200-9 (εκτός από 
90712200- 3), από 
90910000-9 έως 
90920000-2 και 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________



PE492.869v01-00 182/183 AM\908760EL.doc

EL

(1) Εκτός των συμβάσεων εργασίας.
(2) Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού 

προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου 
μετάδοσης.

(3) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την 
κατηγορία 18.

(4) Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, 
την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και 
τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες.

Εξαιρούνται επίσης: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως 
χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που 
αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών. ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς 
ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

(5) Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα 
αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία 
χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας 
αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

(6) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού.

Παράρτημα XVIa - Μέρος B 
Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 6α

Κατηγορία 
N°

Ονομασία υπηρεσιών CPC
Reference 

No (1)

CPV Reference N°

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
και εστιατορίων

64 Από 55100000-1 έως 
55524000-9, και από 
98340000-8 έως 
98341100-6 

18 Υπηρεσίες 
σιδηροδρομικών 
μεταφορών

711 Από 60200000-0 έως 
60220000-6 

19 Υπηρεσίες υδάτινων 
μεταφορών

72 Από 60600000-4 έως 
60653000-0, και από 
63727000-1 έως 
63727200-3 

20 Υποστηρικτικές και 
επικουρικές υπηρεσίες 
μεταφορών

74 Από 63000000-9 έως 
63734000-3 (εκτός από 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, και από 
63727000-1, έως 
63727200-3), και 
98361000-1 

21 Νομικές υπηρεσίες 861 Από 79100000-5 έως 
79140000-7 
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22 Υπηρεσίες 
τοποθέτησης και 
προμήθειας 
προσωπικού (1)

872 Από 79600000-0 έως 
79635000-4 (εκτός από 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), και από 
98500000-8 έως 
98514000-9 

23 Υπηρεσίες ερευνών και 
ασφαλείας, 
εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών 
θωρακισμένων 
οχημάτων

873 (εκτός 
από 

87304)

Από 79700000-1 έως 
79723000-8 

24  Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής 
κατάρτισης

92 Από 80100000-5 έως 
80660000-8 (εκτός από 
80533000- 9, 80533100-
0, 80533200-1)

25 Κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες

93 79611000-0, και από 
85000000-9 έως 
85323000-9 (εκτός από 
85321000-5 και 
85322000-2) 

26 Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές και 
αθλητικές υπηρεσίες

96 Από 79995000-5 έως 
79995200-7, και από 
92000000-1 έως 
92700000-8 (εκτός από 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6 )

27 Άλλες υπηρεσίες (2)
(1) Εκτός των συμβάσεων εργασίας.

(2) Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού 
προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.

Or. en


