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Τροπολογία 445
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης 
δεν μπορεί να γίνεται με στόχο τον 
αποκλεισμό της από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας ή τον τεχνητό 
περιορισμό του ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 446
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης δεν 
μπορεί να γίνεται με στόχο τον αποκλεισμό 
της από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης δεν 
μπορεί να γίνεται με στόχο τον αποκλεισμό 
της από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού. Οι διαδικασίες 
συνοδεύονται πάντα από τις κατάλληλες 
διασφαλίσεις που κατοχυρώνουν την 
τήρηση των αρχών της ισότιμης 
μεταχείρισης και διαφάνειας, του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, της 
δημοσιότητας και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Or. es

Τροπολογία 447
Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν την 
προθεσμία πληρωμής όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2011/7/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 448
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς έχουν ως στόχο 
την «βέλτιστη αξία» στην πολιτική για τις 
προμήθειες. Τούτο επιτυγχάνεται με την 
κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης 
στην πλεονεκτικότερη από οικονομικής 
πλευράς προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 449
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα λεπτομερή στοιχεία των δημοσίων 
συμβάσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 450
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 451
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, για τις συμβάσεις έργων και 
υπηρεσιών καθώς και για τις συμβάσεις 
προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον 
εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται 
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, 
στις προσφορές ή στις αιτήσεις 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα 
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των 
προσώπων στα οποία ανατίθεται η 
εκτέλεση της σύμβασης.

Εντούτοις, για τις συμβάσεις έργων και 
υπηρεσιών καθώς και για τις συμβάσεις 
προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον 
εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται 
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, 
στις προσφορές ή στις αιτήσεις 
συμμετοχής τους, το επίπεδο των
σχετικών επαγγελματικών προσόντων 
των προσώπων στα οποία ανατίθεται η 
εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 452
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, για τις συμβάσεις έργων και 
υπηρεσιών καθώς και για τις συμβάσεις 
προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον 
εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται 
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, 
στις προσφορές ή στις αιτήσεις 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα 
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των 
προσώπων στα οποία ανατίθεται η 
εκτέλεση της σύμβασης.

Εντούτοις, για τις συμβάσεις έργων και 
υπηρεσιών καθώς και για τις συμβάσεις 
προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον 
εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται 
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, 
στις προσφορές ή στις αιτήσεις 
συμμετοχής τους, τα κατάλληλα 
επαγγελματικά προσόντα των προσώπων 
στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της 
σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 453
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

a) προστατευόμενα εργαστήρια τα οποία 
προωθούνται και στα οποία συμμετέχουν 
κατά πλειοψηφία μη κερδοσκοπικές 
οντότητες, ή να προβλέπουν την εκτέλεση 
των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον η πλειοψηφία των 
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συγκεκριμένων εργαζομένων είναι άτομα 
με αναπηρία που, λόγω της φύσης ή της 
σοβαρότητας των προβλημάτων τους, δεν 
μπορούν να ασκήσουν μια επαγγελματική 
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες 
ή δεν βρίσκουν εύκολα εργασία στη 
συνήθη αγορά·
β) κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
προγράμματα που ο βασικός τους στόχος 
είναι η κοινωνική και επαγγελματική 
ένταξη των μειονεκτούντων 
εργαζομένων, υπό τον όρο ότι
περισσότεροι από το 30% των 
εργαζομένων στους οικονομικούς φορείς ή 
προγράμματα είναι μειονεκτούντες 
εργαζόμενοι.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού κάνει 
αναφορά στην παρούσα διάταξη.
Στα κράτη μέλη όπου οι περιστάσεις 
δικαιολογούν κάτι τέτοιο, λόγω της 
ύπαρξης σημαντικού αριθμού ατόμων με 
αναπηρίες που μπορούν να εργασθούν 
αλλά δεν εργάζονται, η παραχώρηση κατ' 
αποκλειστικότητα που αναφέρεται στο 
ανωτέρω στοιχείο α) είναι υποχρεωτική, 
τουλάχιστον κατά τον καθορισμένο 
αριθμό ή ποσοστό συμβάσεων που 
υποδεικνύουν οι φορείς ανάθεσης ή άλλοι 
αρμόδιοι φορείς.

Or. es

Τροπολογία 455
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
μπορεί να επισύρει την ευθύνη του 
αναθέτοντος φορέα.
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Or. fr

Τροπολογία 456
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι 
διαφορετικό στην παρούσα οδηγία ή στο 
εθνικό δίκαιο που αφορά την πρόσβαση 
στην ενημέρωση, και με την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών 
των προσφορών.

2. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας ή του εθνικού δικαίου
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών 
των προσφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποσαφηνισθεί ότι ο κανόνας αυτός δεν ισχύει εάν η αναθέτουσα αρχή δικαιούται ή 
υποχρεούται να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες - για παράδειγμα, για την τήρηση της ορθής 
διαδικασίας.

Τροπολογία 457
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
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στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών 
πτυχών των προσφορών.

στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία των προσφορών που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς.

Or. fr

Τροπολογία 458
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών 
πτυχών των προσφορών.

2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και 
ειδικότερα τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.

Κάθε παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
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μπορεί να επισύρει την ευθύνη του 
αναθέτοντος φορέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τους υποψήφιους ή τους προσφέροντες στον αναθέτοντα φορέα κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης. Η διαρροή ευαίσθητων  πληροφοριών, όπως τεχνικά και εμπορικά 
απόρρητα, επισύρει την ευθύνη του αναθέτοντος φορέα.

Τροπολογία 459
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το άρθρο 32, παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εμποδίζει τη δημοσιοποίηση των 
συμβάσεων μόλις αυτές συναφθούν, 
περιλαμβανομένων των όποιων επόμενων 
μεταβολών.

Or. en

Τροπολογία 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το άρθρο αυτό δεν εμποδίζει τη 
δημοσιοποίηση των συμβάσεων μόλις 
αυτές συναφθούν, περιλαμβανομένων των 
όποιων επόμενων μεταβολών.

Or. en
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Τροπολογία 461
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες αυτές. Προτιμούνται μέσα 
επικοινωνίας που είναι ταχύτερα και εξασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 462
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαλειτουργικότητα των τεχνικών 
μορφοτύπων καθώς και των προτύπων
διαδικασιών και αποστολής μηνυμάτων, 
ιδιαίτερα σε διασυνοριακό πλαίσιο,
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98 για να θεσπίσει 
την υποχρεωτική χρήση ορισμένων
τεχνικών προτύπων, τουλάχιστον όσον 
αφορά τη χρήση ηλεκτρονικής υποβολής, 
ηλεκτρονικών καταλόγων και μέσων 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας.

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

Or. en
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Τροπολογία 463
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες αυτές. Προτιμούνται μέσα 
επικοινωνίας που είναι ταχύτερα και εξασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 464
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 4 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προθεσμία κρίνεται πολύ σύντομη.
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Τροπολογία 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 
1, όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, έως την 
1η Ιανουαρίου 2017, τουλάχιστον το 70% 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας, και ιδίως μέσω 
ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, έως την 
1η Ιανουαρίου 2020, το 100% των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσέγγιση των δυο φάσεων κρίνεται πιο ρεαλιστική και επιτεύξιμη στοχοθέτηση, 
καθώς αυτή παρέχει στις οι αναθέτουσες αρχές επαρκή χρόνο προγραμματισμού και εκτέλεσης.

Τροπολογία 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την ευκολότερη 
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 
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1, όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω 
ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

επικοινωνίας, και συγκεκριμένα μέσω 
ηλεκτρονικής υποβολής, για όλες τις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 467
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 3 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 468
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν, όσον αφορά 
τους αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια 
του άρθρου 2 σημείο 1, κανόνες για την 
αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την άμεση επανόρθωση συγκρούσεων 
συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη 
διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων 

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

οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της 
διαδικασίας, της κατάρτισης των εγγράφων 
της σύμβασης, της επιλογής υποψηφίων 
και προσφερόντων και της ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων.

Or. it

Τροπολογία 469
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 470
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 472
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 473
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως «ιδιωτικά συμφέροντα» νοούνται 
περιουσιακά ή χρηματοπιστωτικά κοινά 
συμφέροντα με τους υποψήφιους ή 
προσφέροντες καθώς και πλεονεκτήματα 
που απορρέουν από άμεσες 
χρηματοοικονομικές πληρωμές, μέσω 
απασχόλησης, συμβάσεως εργασίας, 
επενδύσεων καθώς και η συμμετοχή στις 
δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει 
των συμβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 474
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «ιδιωτικά συμφέροντα» νοούνται 
οικογενειακά, αισθηματικά, οικονομικά,
πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους 
υποψήφιους ή προσφέροντες, 

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

αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων.

Or. it

Τροπολογία 475
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 476
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τον προεδρεύοντα της αναθέτουσας 
αρχής ο οποίος, χωρίς να επεμβαίνει
απαραίτητα στη διεξαγωγή της 
διαδικασίας, ενδέχεται εντούτοις να
επηρεάσει το αποτέλεσμά της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με τον όρο «μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων» νοούνται οι τοπικοί σύμβουλοι, οι 
εκλεγμένοι των περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων. Ο όρος αυτός έχει ευρύτατη κάλυψη 
και δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία. Στα περισσότερα κράτη μέλη λειτουργούν άλλα όργανα 
που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στην ανάγκη για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τροπολογία 477
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες 
απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μια 
δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν 
προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) οι οποίες ενδέχεται να θέσουν 
τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων· η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 94 αν έχει 
υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

(β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες, π.χ. 
οι διευθυντές επιχειρήσεων ή 
οποιοσδήποτε άλλος διαθέτει εξουσία 
λήψης αποφάσεων, εξουσίες ή έλεγχο επί 
των υποψηφίων ή προσφερόντων,
απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μια 
δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν 
προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) οι οποίες ενδέχεται να θέσουν 
τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων· η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 94 αν έχει 
υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 478
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες 
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απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μια 
δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν 
προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) οι οποίες ενδέχεται να θέσουν 
τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων· η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 94 αν έχει 
υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

απαιτείται να υποβάλλουν, και σε 
συμφωνία με τον κώδικα δεοντολογίας 
που καταρτίζει ο αναθέτων φορέας, στην 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων μια δήλωση σχετικά με την 
ύπαρξη τυχόν προνομιούχων σχέσεων με 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) οι οποίες 
ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα 
σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 
ο αναθέτων φορέας αναφέρει στη χωριστή 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 94 αν 
έχει υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

Or. it

Τροπολογία 479
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες 
απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μια 
δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν 
προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) οι οποίες ενδέχεται να θέσουν 
τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων· η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 94 αν έχει 
υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε 
υποψήφιο ή προσφέροντα.

(β) οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες 
απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μια 
δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν 
προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) οι οποίες ενδέχεται να θέσουν 
τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 480
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, 
η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό του 
σχετικού μέλος του προσωπικού από 
οποιαδήποτε επέμβαση στη σχετική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ή 
την εκ νέου ανάθεση των καθηκόντων και 
των αρμοδιοτήτων του εν λόγω μέλους του 
προσωπικού. Εάν η επανόρθωση μιας 
σύγκρουσης συμφερόντων είναι αδύνατη 
με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία.

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, 
ο αναθέτων φορέας λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό του 
σχετικού μέλος του προσωπικού από 
οποιαδήποτε επέμβαση στη σχετική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ή 
την εκ νέου ανάθεση των καθηκόντων και 
των αρμοδιοτήτων του εν λόγω μέλους του
προσωπικού. Εάν η επανόρθωση μιας 
σύγκρουσης συμφερόντων είναι αδύνατη 
με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία.

Or. it

Τροπολογία 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
άμεσα το όργανο εποπτείας που έχει 
διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 93 και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν 
η σύγκρουση συμφερόντων είναι 
αδύνατον να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, 
ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 482
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει
άμεσα το όργανο εποπτείας που έχει 
διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 93 και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον 
να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, ο 
σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης, για να στηρίξει 
επαρκώς με απτά στοιχεία τα εν λόγω 
μέτρα και για να διασφαλίσει την ίση 
μεταχείριση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αλλαγής αυτής είναι να απλοποιηθεί η τεράστια γραφειοκρατία και να επιτευχθεί 
καλύτερη σχέση κόστους/αποτελέσματος. Η τελευταία πρόταση δεν είναι αναγκαία καθώς η 
πρώτη πρόταση είναι αρκετά ευκρινής. Η βασική προτεραιότητα είναι η διαφάνεια.

Τροπολογία 483
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
άμεσα το όργανο εποπτείας που έχει 
διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 93 και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, ο αναθέτων φορέας ενημερώνει 
άμεσα το όργανο εποπτείας που έχει 
διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 93 και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
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διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον 
να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, ο σχετικός 
υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από 
τη διαδικασία.

διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον 
να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, ο σχετικός 
υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από 
τη διαδικασία.

Or. it

Τροπολογία 484
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων 
σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει 
άμεσα το όργανο εποπτείας που έχει 
διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 93 και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη 
διαδικασία ανάθεσης και για να 
διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον 
να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, ο σχετικός 
υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από 
τη διαδικασία.

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

Or. en

Τροπολογία 485
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
άτομο που καταγγέλλει καλή τη πίστει μη 
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δημοσιοποιούμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων άλλων μελών του 
προσωπικού όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2α, δικαιούται να τύχει 
προστασίας έναντι αντεκδίκησης. 
Αντεκδίκηση σημαίνει οποιαδήποτε 
άμεση ή έμμεση επιζήμια δράση 
προτείνεται, επισείεται ως απειλή ή 
αναλαμβάνεται εναντίον ενός ατόμου 
ακριβώς εξ αιτίας αυτής της πράξης του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ένα εύρυθμο σύστημα καταγγελιών για να εξασφαλίσουν 
ότι οι διατάξεις αυτές θα έχουν αποτέλεσμα.

Τροπολογία 486
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
τεκμηριώνονται στη χωριστή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 94.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
Προστασία των καταγγελλόντων
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Οι αναθέτοντες φορείς προβλέπουν 
εσωτερικές διαδικασίες καταγγελιών για 
το προσωπικό προκειμένου να 
εξασφαλίζουν ότι:
α) οποιοσδήποτε υπάλληλος 
(συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων 
υπαλλήλων και συμβασιούχων, των 
ασκούμενων και συμβούλων) ο οποίος 
προβαίνει καλή τη πίστει σε αποκάλυψη 
οποιασδήποτε επιλήψιμης πράξης 
τυγχάνει παντός είδους προστασίας 
έναντι αντεκδίκησης, παρενόχλησης ή 
δυσμένειας·
β) διασφαλίζεται το απόρρητο στους 
καταγγέλλοντες εκτός εάν οι ίδιοι 
ζητήσουν ρητώς την άρση του·
γ) προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί 
για να γίνονται αποκαλύψεις, όπως 
τηλεφωνικά κέντρα βοήθειας και 
ηλεκτρονικά έντυπα·
δ) ένας καταγγέλλων που πέφτει θύμα 
αντεκδίκηση έχει δικαίωμα να τύχει 
ευθυδικίας ενώπιον αμερόληπτου 
οργάνου και τυγχάνει πλήρους 
αποκατάστασης· όσοι προχωρούν σε 
αντεκδίκηση τιμωρούνται δεόντως·
ε) οι αποκαλύψεις ερευνώνται 
προσεκτικά και λαμβάνονται διορθωτικά 
μέτρα (εάν κριθεί σκόπιμο), οι δε 
καταγγέλλοντες έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές· 
στ) οι διαχειριζόμενοι τις υποθέσεις 
πρέπει να αποδεικνύουν ότι η λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου κατά ενός 
καταγγέλλοντος οφείλεται σε άλλους 
λόγους πέρα από την ίδια την πράξη της 
καταγγελίας·
ζ) οι εσφαλμένες αποκαλύψεις, εφόσον 
γίνονται καλή τη πίστει, τυγχάνουν 
προστασίας· οι κακή τη πίστει 
αποκαλύψεις δεν τυγχάνουν προστασίας·
η) οι διοίκηση και το προσωπικό 
εκπαιδεύονται καταλλήλως ως προς τα 
δικαιώματα, τις πολιτικές και τις 
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διαδικασίες σχετικά με τους 
καταγγέλλοντες·
θ) οι πολιτικές για τους καταγγέλλοντες 
παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε 
τακτικά διαστήματα από ανεξάρτητα 
όργανα και 
ι) οι εξωτερικές καταγγελίες προς 
εκλεγμένους υπαλλήλους, ΜΚΟ, μαζικά 
μέσα ενημέρωσης και άλλα κατάλληλα 
μέρη τυγχάνουν προστασίας εάν οι 
εσωτερικοί δίαυλοι δεν λειτουργούν ή δεν 
υφίστανται.

Or. en

Τροπολογία 488
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
αναθέτοντος φορέα με παράνομα μέσα ή 
να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα 
πλεονεκτήματα για τους ίδιους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη συμπεριφορά.

Τροπολογία 489
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1 – κεφάλαιο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IVa
Κανόνες αμοιβαιότητας
Άρθρο 37α 
Εξουσιοδότηση των αναθετουσών 
αρχών/αναθετόντων φορέων να 
αποκλείουν προσφορές που περιέχουν μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες
1. Οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν 
κατά πόσο πρέπει να αποκλειστούν από 
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προσφορές που περιλαμβάνουν έργα, 
προμήθειες ή υπηρεσίες τρίτων χωρών 
που δεν δεσμεύονται από διεθνή 
συμφωνία, εάν η αξία των έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών που δεν 
καλύπτονται αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 50% της συνολικής 
αξίας των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών που συνιστούν την προσφορά 
τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων. 
Μια προσφορά από τρίτη χώρα που δεν 
δεσμεύεται από διεθνή συμφωνία 
απορρίπτεται αυτομάτως όταν η τιμή 
είναι χαμηλότερη από το 30% της μέσης 
τιμής ή του μέσου κόστους των άλλων 
προσφορών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
ζητήσουν από τους προσφέροντες να 
παράσχουν πληροφορίες για την 
προέλευση των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών που περιέχει η προσφορά και 
σχετικά με την αξία τους. Αποδέχονται 
υπεύθυνες δηλώσεις ως προσωρινό μέσο 
για να μην αποκλειστεί μια προσφορά 
δυνάμει της παραγράφου 1. Μια 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από 
κάποιον προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλει όλα ή κάποια από τα 
απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση 
της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας. 
Όταν οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν 
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προσφορές που ανταποκρίνονται στους 
όρους της παραγράφου 1, τις οποίες 
αποκλείουν για το λόγο αυτό, κοινοποιούν 
την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
κοινοποίησης οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να συνεχίσουν την ανάλυση των 
προσφορών. Η κοινοποίηση αποστέλλεται 
με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας 
το τυποποιημένο έντυπο. Η Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη δημιουργία τυποποιημένων 
εντύπων για δηλώσεις σχετικές με την 
προέλευση των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών. Οι εκτελεστικές αυτές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 100 παράγραφος 
2. Το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του αναθέτοντος φορέα·
(β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·
(γ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του οικονομικού φορέα του οποίου η 
προσφορά θα αποκλειστεί·
(δ) πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση του οικονομικού φορέα, τα 
έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες και 
την αξία τους.
3. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει την 
απόφαση του αναθέτοντος φορέα να 
αποκλείσει μια προσφορά δυνάμει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή κοινοποιεί 
την αιτιολογημένη απόρριψή της εντός 15 
ημερών από την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
μετά την ημερομηνία κατά την οποία η 
Επιτροπή έχει λάβει την κοινοποίηση. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται 
μία φορά για 15 ημέρες, κατ' ανώτατο 
όριο, σε περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην 
κοινοποίηση ή στα έγγραφα που την 
συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή 
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όταν τα περιστατικά που αναφέρονται 
έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. 
Εάν η Επιτροπή, μετά το πέρας αυτής 
της περιόδου των 30 ημερών, δεν έχει 
εγκρίνει την απόφαση της έγκρισης ή της 
απόρριψης του αποκλεισμού μιας 
προσφοράς, θεωρείται ότι έγινε δεκτός 
από την Επιτροπή.
4. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από 
τους προσφέροντες να παράσχουν 
πληροφορίες για την προέλευση των 
αγαθών και υπηρεσιών που περιέχει η 
προσφορά και σχετικά με την αξία τους. 
Αποδέχονται υπεύθυνες δηλώσεις ως 
προσωρινό μέσο για να μην αποκλειστεί 
μια προσφορά δυνάμει της παραγράφου 
1. Ένας αναθέτων φορέας μπορεί να 
ζητήσει από κάποιον προσφέροντα, ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια 
από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον 
αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της 
διαδικασίας. 
5. Ο αποκλεισμός από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων των προσφορών που 
περιλαμβάνουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τους 
ακόλουθους όρους:
(α) αν η διεθνής συμφωνία για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
κατάγονται τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνει ρητές επιφυλάξεις για την 
πρόσβαση στην αγορά διατυπωθείσες 
από την Ένωση, όσον αφορά τα αγαθά 
και/ή τις υπηρεσίες των οποίων 
προτείνεται ο αποκλεισμός·
(β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 



AM\909613EL.doc 31/190 PE492.862v01-00

EL

χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των έργων, 
των προμηθειών και των υπηρεσιών της 
Ένωσης.
6. Προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, καλεί σε 
ακρόαση τους ενδιαφερόμενους 
αναθέτοντες φορείς.
Άρθρο 38 β 
Εφαρμογή των όρων αμοιβαιότητας
Οι συμβάσεις που συνάπτονται με έναν 
οικονομικό φορέα κατά παράβαση της 
πρόθεσης της Επιτροπής να αποκλείσει 
μια προσφορά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 38 α, κατόπιν κοινοποιήσεως 
της έγκρισης αποκλεισμού από τους 
αναθέτοντες φορείς, κηρύσσονται άκυρες 
κατά την έννοια της οδηγίας 2007/66/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 490
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1 – κεφάλαιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IV 
Επεξεργασία μη καλυπτόμενων 
προμηθειών ή υπηρεσιών 
Άρθρο 37α
Αποκλεισμός προσφορών που 
περιλαμβάνουν μη καλυπτόμενες 
προμήθειες ή υπηρεσίες
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1. Μετά από αίτημα αναθετόντων 
φορέων η Επιτροπή αξιολογεί εάν θα 
εγκρίνει, για συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 
ευρώ χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ), τον αποκλεισμό από διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων, προσφορών 
προμηθειών ή υπηρεσιών καταγωγής από 
το εξωτερικό της Ένωσης, εάν η αξία 
των μη καλυπτόμενων προμηθειών ή 
υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των προμηθειών ή των 
υπηρεσιών που απαρτίζουν την 
προσφορά, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις.
2. Στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες 
φορείς προτίθενται να ζητήσουν τον 
αποκλεισμό από τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων βάσει της παραγράφου 1, 
τότε αναφέρουν την εν λόγω πρόθεσή 
τους στη διακήρυξη του διαγωνισμού που 
δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 63.
Οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τους 
προσφέροντες να παράσχουν 
πληροφορίες για την καταγωγή των 
αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία 
τυποποιημένων εντύπων για δηλώσεις 
σχετικά με την καταγωγή των 
προμηθειών και υπηρεσιών.
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 100, παρ. 2.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν 
προσφορές που πληρούν τους όρους της 
παραγράφου 1, για τις οποίες σκοπεύουν 
να ζητήσουν την εξαίρεση για το λόγο 
αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το 
γεγονός αυτό στην Επιτροπή. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης ο 
αναθέτων φορέας μπορεί να συνεχίσει την 
ανάλυση των προσφορών.
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Η κοινοποίηση αποστέλλεται με 
ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας ένα 
τυποποιημένο έντυπο. Η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη 
δημιουργία των εντύπων. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
100, παρ. 2. Το εν λόγω τυποποιημένο 
έντυπο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
αναθέτοντος φορέα·
β) περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης·
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα του οποίου η 
προσφορά θα αποκλειστεί·
δ) πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 
του οικονομικού φορέα, τα αγαθά και/ή 
υπηρεσίες και την αξία τους.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τον 
αναθέτοντα φορέα.
Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται εντός οκτώ εργάσιμων 
ημερών, αρχής γενομένης την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας λαμβάνει την αίτηση 
για συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν 
η Επιτροπή δεν λάβει καμία πληροφορία 
εντός της προθεσμίας αυτής η περίοδος 
που καθορίζεται στην παράγραφο 3 
αναστέλλεται, έως ότου η Επιτροπή λάβει 
τις ζητούμενες πληροφορίες.
3. Για τις συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη σχετικά με την 
έγκριση του σκοπούμενου αποκλεισμού 
εντός δύο μηνών, αρχής γενομένης την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης. Οι εκτελεστικές αυτές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
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100, παράγραφος 2α. Ωστόσο, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται 
μία φορά για δύο μήνες, κατ' ανώτατο 
όριο, σε περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην 
κοινοποίηση ή στα έγγραφα που την 
συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή 
όταν τα περιστατικά που αναφέρονται 
έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Αν, 
κατά τη λήξη αυτής της δίμηνης 
περιόδου ή της παραταθείσας περιόδου η 
Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση με 
την οποία εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, ο αποκλεισμός θεωρείται ότι 
δεν έχει απορριφθεί από την Επιτροπή.
4. Κατά τη θέσπιση εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή εγκρίνει τον προβλεπόμενο 
αποκλεισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν η διεθνής συμφωνία σχετικά με 
την πρόσβαση στην αγορά στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων μεταξύ της 
Ένωσης και της χώρας από την οποία 
προέρχονται οι προμήθειες και/ή οι 
υπηρεσίες περιέχει, σε σχέση με τις 
προμήθειες και/ή υπηρεσίες για τις οποίες 
προτείνεται ο αποκλεισμός, σαφείς 
επιφυλάξεις σε σχέση με την πρόσβαση 
στην αγορά εκ μέρους της Ένωσης·
β) σε περίπτωση που συμφωνία που 
αναφέρεται στο στοιχείο (α) δεν ισχύει 
και η τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις που 
συντελούν σε έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας στο άνοιγμα της αγοράς 
μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω 
τρίτης χώρας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας όταν τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των 
προμηθειών και των υπηρεσιών της 
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Ένωσης.
Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τον σκοπούμενο 
αποκλεισμό όταν αυτός συνιστά 
παράβαση των δεσμεύσεων για την 
πρόσβαση στην αγορά που έχει αναλάβει 
η Ένωση στο πλαίσιο των διεθνών 
συμφωνιών της.
5. Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:
α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της οικείας 
χώρας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και αποκλείει κάθε 
διάκριση σε βάρος των προμηθειών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης·
β) σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές και/ή 
οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν στη 
σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των προμηθειών, 
των υπηρεσιών και των οικονομικών 
φορέων της Ένωσης.
6. Προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, καλεί σε 
ακρόαση τον σχετικό προσφέροντα ή 
προσφέροντες.
7. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν 
αποκλείσει προσφορές σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 το αναφέρουν στην 
κοινοποίηση της συναφθείσας σύμβασης 
που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
64 της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 37β
Κανόνες καταγωγής
1. Η καταγωγή ενός προϊόντος 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 
έως 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2913/1992 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
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1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα 1.
2. Η καταγωγή μιας υπηρεσίας 
καθορίζεται με βάση την καταγωγή του 
φυσικού ή νομικού προσώπου που την 
παρέχει.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες 
καταγωγής των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου εκτός των κρατών 
μελών αντιμετωπίζονται όμοια με τα 
καταγόμενα από κράτη μέλη.
Άρθρο 37γ
Εφαρμογή των όρων αμοιβαιότητας
Οι συμβάσεις που συνάπτονται με έναν 
οικονομικό φορέα κατά παράβαση των 
εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
37α για σκοπούμενο αποκλεισμό που 
κοινοποιούνται από τους αναθέτοντες 
φορείς κηρύσσονται άκυρες κατά την 
έννοια της οδηγίας 2007/66/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 491
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή 
κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή 
κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού και συμπράξεις 
καινοτομίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 492
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να εφαρμόζουν 
τη διαδικασία με διαπραγμάτευση ή τον 
ανταγωνιστικό διάλογο, αν η δημόσια 
σύμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μεταβίβαση επιχείρησης.

Or. de

Τροπολογία 493
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω ανακοίνωσης για την ύπαρξη 
συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 62 σε περίπτωση που η σύμβαση 
ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση ή 
σύμπραξης καινοτομίας·

(β) μέσω ανακοίνωσης για την ύπαρξη 
συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 62 σε περίπτωση που η σύμβαση 
ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση·

Or. fr

Τροπολογία 494
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω ανακοίνωσης για την ύπαρξη 
συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 62 σε περίπτωση που η σύμβαση 
ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση ή 
σύμπραξης καινοτομίας·

(β) μέσω ανακοίνωσης για την ύπαρξη 
συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 62 σε περίπτωση που η σύμβαση 
ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση·

Or. fr

Τροπολογία 495
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού μόνο στις ειδικές 
περιπτώσεις και περιστάσεις που 
προβλέπονται ρητά στο άρθρο 42.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού όπως 
προβλέπονται ρητά στο άρθρο 42.

Or. en

Τροπολογία 496
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών πρέπει να αυξηθεί σε 47 ημέρες, πράγμα που παρέχει 
στους υποψήφιους αρκετό χρόνο για να ετοιμάσουν τις προσφορές τους αλλά είναι παρά ταύτα 
σαφώς μικρότερη της ισχύουσας προθεσμίας (52ημέρες).

Τροπολογία 497
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να 
συντμήσει κατά πέντε ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο όταν αποδέχεται την υποβολή 
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 498
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 35 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών πρέπει να αυξηθεί σε 35 ημέρες, πράγμα που παρέχει 
στους υποψήφιους αρκετό χρόνο για να ετοιμάσουν τις προσφορές τους 

Τροπολογία 499
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των
αιτήσεων συμμετοχής είναι επαρκής από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται περιοδική ενδεικτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση
αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 
ημέρες·

Or. en

Τροπολογία 500
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 35 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών πρέπει να αυξηθεί σε 35 ημέρες, πράγμα που παρέχει 
στους υποψήφιους αρκετό χρόνο για να ετοιμάσουν τις προσφορές τους 

Τροπολογία 501
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Απαγορεύεται στους αναθέτοντες 
φορείς να διαπραγματευονται 
αποκλειστικά την τιμή των προσφορών.

Or. fr

Τροπολογία 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 διαγράφεται
Σύμπραξη καινοτομίας

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
μη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις 
συμπράξεις καινοτομίας ή να περιορίσουν 
τη χρήση τους σε ορισμένα είδη 
συμβάσεων.
Στις συμπράξεις καινοτομίας 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 
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στοιχεία β) και γ), με στόχο την 
καθιέρωση μιας δομημένης σύμπραξης 
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή έργων και την επακόλουθη 
αγορά από έναν αναθέτοντα φορέα των 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν, εφόσον αυτά αντιστοιχούν 
στα συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων
και στο συμφωνηθέν κόστος.
2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την 
κατασκευή της προμήθειας ή την παροχή 
των υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και 
την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους εν λόγω στόχους, ο 
αναθέτων φορέας μπορεί να αποφασίσει 
να διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε 
στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις 
υπόλοιπες φάσεις, εφόσον έχει αγοράσει 
τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

3. Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με 
τους κανόνες για διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού που 
παρατίθενται στο άρθρο 42. 

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτοντες φορείς δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα και την εμπειρία των 
προσφερόντων στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης ή της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παράγραφος 2.

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

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

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις συμπράξεις 
καινοτομίας κατά τρόπο που να 
εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 503
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 διαγράφεται
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Σύμπραξη καινοτομίας
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
μη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις 
συμπράξεις καινοτομίας ή να περιορίσουν 
τη χρήση τους σε ορισμένα είδη 
συμβάσεων.

Στις συμπράξεις καινοτομίας 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ), με στόχο την 
καθιέρωση μιας δομημένης σύμπραξης 
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή έργων και την επακόλουθη 
αγορά από έναν αναθέτοντα φορέα των 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν, εφόσον αυτά αντιστοιχούν 
στα συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων 
και στο συμφωνηθέν κόστος.

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

3. Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με 
τους κανόνες για διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού που 
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παρατίθενται στο άρθρο 42. 

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτοντες φορείς δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα και την εμπειρία των 
προσφερόντων στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης ή της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παράγραφος 2.

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

4. Η δομή της σύμπραξης και ιδίως η 
διάρκεια και η αξία των διαφόρων 
φάσεων αντικατοπτρίζει τον βαθμό της 
καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και 
τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν 
διατίθεται ακόμα στην αγορά. Η αξία και 
η διάρκεια μιας σύμβασης για την αγορά 
των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν παραμένει εντός κατάλληλων 
ορίων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ανάκτησης των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέκυψαν 
από την ανάπτυξη μιας καινοτόμου 
λύσης, και επίτευξης επαρκούς κέρδους.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις συμπράξεις 
καινοτομίας κατά τρόπο που να 
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εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό.

Or. fr

Τροπολογία 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
μη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις 
συμπράξεις καινοτομίας ή να περιορίσουν 
τη χρήση τους σε ορισμένα είδη 
συμβάσεων.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να εφαρμόζουν 
συμπράξεις καινοτομίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
μη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις 
συμπράξεις καινοτομίας ή να περιορίσουν 
τη χρήση τους σε ορισμένα είδη 
συμβάσεων.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να εφαρμόζουν 
συμπράξεις καινοτομίας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προώθηση συμπράξεων καινοτομίας είναι βασική προτεραιότητα σ’ αυτή την προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού. Γι' αυτό, η διαδικασία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν πρέπει να είναι 
προαιρετική αλλά αντίθετα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Τροπολογία 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις συμπράξεις καινοτομίας 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ), με στόχο την 
καθιέρωση μιας δομημένης σύμπραξης για 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή έργων και την επακόλουθη 
αγορά από έναν αναθέτοντα φορέα των 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που 
προκύπτουν, εφόσον αυτά αντιστοιχούν 
στα συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων και 
στο συμφωνηθέν κόστος.

Στις συμπράξεις καινοτομίας,
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος. Η σύμβαση που ορίζει την 
σύμπραξη καινοτομίας ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 76, παρ. 1 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βελτιώνει τη νέα διαδικασία περί καινοτόμων συμπράξεων.

Τροπολογία 507
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 - εδάφιο 2 α (νέο) και 2 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, τα οποία ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν την κατασκευή της 
προμήθειας ή την παροχή των υπηρεσιών ή 
την ολοκλήρωση των έργων. Η σύμπραξη 
ορίζει την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων 
από τον εταίρο και την καταβολή της 
αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. Με βάση 
τους εν λόγω στόχους, ο αναθέτων φορέας
ενδέχεται να αποφασίσει να διακόψει τη 
σύμπραξη μετά από κάθε στάδιο και να 
ξεκινήσει νέα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης για τις υπόλοιπες 
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ιδιοκτησίας. φάσεις, εφόσον ο αναθέτων φορέας έχει
αναφέρει στη σύμβαση υπό ποιες 
συνθήκες μπορεί να κάνει χρήση αυτής 
της διακριτικής ευχέρειας για να 
διακόψει τη σύμπραξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ίδιους λόγους.

Τροπολογία 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τους 
κανόνες για διαδικασία διαπραγμάτευσης 
με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού 
που παρατίθενται στο άρθρο 42.

Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζονται κατωτέρω στις 
υποπαραγράφους 1α και 1η:

α) Στα έγγραφα της σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν ποια 
στοιχεία ορίζουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. 
Οι ενδείξεις είναι επαρκώς ακριβείς για 
να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να 
αναγνωρίζουν τη φύση και το πεδίο της 
σύμβασης και να αποφασίζουν αν θα 
ζητήσουν να συμμετάσχουν στη σύμβαση. 
(β) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής 
των αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, 30 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των αρχικών 
προσφορών είναι 30 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
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(γ) Οι αναθέτουσες αρχές 
διαπραγματεύονται με τους 
προσφέροντες τις υποβληθείσες αρχικές 
και όλες τις επακόλουθες προσφορές, για 
να βελτιώσουν το περιεχόμενο έτσι ώστε 
να εξασφαλισθεί ότι οι προσφορές αυτές 
πληρούν καλύτερα τα κριτήρια ανάθεσης 
που ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.
(δ) Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές 
εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, 
δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να 
δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 
Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι προσφέροντες, 
των οποίων οι προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί, ενημερώνονται γραπτώς για 
τυχόν αλλαγές στις τεχνικές 
προδιαγραφές άλλων εγγράφων της 
σύμβασης πλην εκείνων στα οποία 
καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, 
παρέχοντας επαρκή χρόνο στους 
προσφέροντες για να τροποποιήσουν και 
να υποβάλουν εκ νέου τις τροποποιημένες 
προσφορές, κατόπιν των αλλαγών αυτών.
(ε) Σύμφωνα με το άρθρο 32, οι 
αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή 
του. Μια τέτοια συμφωνία δεν λαμβάνει 
τη μορφή γενικής παραίτησης αλλά 
δίνεται αναφέροντας την πρόθεση 
κοινοποίησης της συγκεκριμένης 
πληροφορίας.
(στ) Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα 
κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε 
διαπραγματεύσεις.
(ζ) Μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής 
προσφορών, και πριν ξεκινήσει η εξέτασή 
τους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
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αποδώσουν ένα ειδικό βάρος στα 
προκαθορισθέντα επί μέρους στοιχεία 
ενός κριτηρίου ανάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 76, παρ. 5, υπό τον όρο ότι:
(i) παραμένουν αμετάβλητα τα κριτήρια 
ανάθεσης της σύμβασης τα οποία 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης ή 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού·
(ii) αυτό δεν περιλαμβάνει νέα στοιχεία 
που θα επηρέαζαν την προετοιμασία των 
προσφορών·
(iii) αυτό δεν δημιουργεί διακρίσεις σε 
βάρος οιουδήποτε από τους 
προσφέροντες.
(η) Οι διαδικασίες σύμπραξης 
καινοτομίας μπορούν να διεξάγονται σε 
διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να 
μειώνεται ο αριθμός των προς 
διαπραγμάτευση προσφορών, με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που 
διευκρινίζονται στη διακήρυξη 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει σαφώς στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν θα 
κάνει χρήση της ανωτέρω επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντική τροπολογία η οποία συνδέει τη διαδικασία καινοτόμων συμπράξεων με την 
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν χρησιμοποιείται διαφορετικά για τις 
συμβάσεις φορέων κοινής ωφελείας, και η οποία επιτρέπει οριακά περισσότερη 
διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο απαιτείται για εκείνες τις δημόσιες συμβάσεις που 
εμπίπτουν στη νέα διαδικασία, πράγμα που εξηγεί γιατί μόνο μερικά πολύ σημαντικά μέρη του 
άρθρου 27 της κύριας οδηγίας περί δημόσιων συμβάσεων μεταφέρονται εδώ για να 
εξασφαλισθεί διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Τροπολογία 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτοντες φορείς δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα και την εμπειρία των 
προσφερόντων στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης ή της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων 
υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παράγραφος 2.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι 
αναθέτοντες φορείς δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ικανότητα των υποψηφίων στους 
τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 
και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.
Μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βελτιώσεις στη διαδικασία των συμπράξεων καινοτομίας καθιστούν πιο εύκολο το δρόμο για 
ιδιαίτερα για τις καινοτόμες ΜΜΕ.

Τροπολογία 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν έργα 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν έργα 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων.
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76 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η βάση της ανάθεσης έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες τροπολογίας για τις συμπράξεις 
καινοτομίας.

Τροπολογία 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει ότι η 
δομή της σύμπραξης και ιδίως η διάρκεια 
και η αξία των διαφόρων φάσεων 
αντικατοπτρίζει τον βαθμό της καινοτομίας 
της προτεινόμενης λύσης και τη σειρά των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης που δεν διατίθεται 
ακόμα στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία 
των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των
έργων δεν θα είναι δυσανάλογη προς την 
επένδυση που απαιτείται για την 
ανάπτυξή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η χρήση των καινοτόμων συμπράξεων είναι κατάλληλη 
για τον κύριο στόχο πίσω από αυτή τη νέα διαδικασία και ότι από αυτές τις συμπράξεις 
προκύπτει καλή σχέση ποιότητας/τιμής. 

Τροπολογία 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις συμπράξεις 
καινοτομίας κατά τρόπο που να 
εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω προβληματισμός έχει ήδη καλυφθεί σε προηγούμενη τροπολογία για τις καινοτόμες 
συμπράξεις.

Τροπολογία 514
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Απαγορεύεται στους αναθέτοντες φορείς 
να προσφεύγουν στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την αποκλειστική 
διαπραγμάτευση της τιμής των παροχών. 
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. fr

Τροπολογία 515
Sergio Gaetano Cofferati



AM\909613EL.doc 55/190 PE492.862v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν, ύστερα από διαδικασία με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής ή καμία από τις υποβληθείσες 
προσφορές δεν είναι κατάλληλη, εφόσον 
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης·

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

Or. it

Τροπολογία 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) σε περίπτωση καλλιτεχνικών λόγων η 
σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε 
συγκεκριμένο μόνο οικονομικό παράγοντα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 517
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους,

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 518
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους,

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς ή 
νομικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους,

(i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς ή 
νομικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 520
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχέιο δ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους,

i) έλλειψη ανταγωνισμού για νομικούς ή
τεχνικούς λόγους,

Or. de

Τροπολογία 521
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 522
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 523
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1- στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Όταν ένας οικονομικός φορέας 
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να 
προτείνει σε αναθέτοντα φορέα σύμπραξη 
καινοτομίας, με σκοπό τη διαμόρφωση 
μιας δομημένης σύμπραξης για την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών ή έργων και την επακόλουθη 
αγορά των προμηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων που προκύπτουν, εφόσον 
αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και στο συμφωνηθέν κόστος.

Or. fr

Τροπολογία 524
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές 
διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και 
τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη·

(ε) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία η 
οποία δεν μπόρεσε να προβλεφθεί από τον 
αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 
για τις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές 
διαδικασίες και τις διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις 
που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη·

Or. en
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Τροπολογία 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές 
διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και 
τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη·

(ε) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές 
διαδικασίες και τις διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις 
που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η επείγουσα ανάγκη περιορισθεί στην ανωτέρα βία, αυτό θα συνιστά υπερβολικά στενή 
προσέγγιση.

Τροπολογία 526
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές 
διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και 
τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 

(ε) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε καταστάσεις που 
ο αναθέτων φορέας δεν μπορούσε να 
προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές 
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προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη·

διαδικασίες και τις διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση με προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις 
που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη·

Or. de

Τροπολογία 527
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στην περίπτωση συμβάσεων 
προμηθειών για τις συμπληρωματικές 
παραδόσεις που πραγματοποιούνται από 
τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται 
είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα 
φορέα να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς 
τη χρήση και συντήρηση·

(στ) στην περίπτωση συμβάσεων 
προμηθειών για τις συμπληρωματικές 
παραδόσεις που πραγματοποιούνται από 
τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται 
είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα 
φορέα να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς 
τη χρήση και συντήρηση· για 
συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που 
δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά 
κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχικά 
συναφθείσα σύμβαση αλλά τα οποία, 
λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, 
έχουν καταστεί απαραίτητα για την 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον 
εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί την αρχική σύμβαση:
– όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή 
υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν, 
τεχνικώς ή οικονομικώς, από την κύρια 
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σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα 
προβλήματα στους αναθέτοντες φορείς, ή

– όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή 
υπηρεσίες, αν και μπορούν να 
διαχωριστούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως 
απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή οδηγία περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας» προβλέπει ότι μπορούν να 
περιληφθούν «πρόσθετα έργα ή υπηρεσίες» στον κατάλογο των περιπτώσεων εκείνων για τις 
οποίες οι αναθέτοντες φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν διαδικασία χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού. Η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τους αναθέτοντες φορείς και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί από το κείμενο 
της νέας οδηγίας. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο νέο άρθρο 82, παρ. 6 της πρότασης δεν είναι 
κατ’ ουσία αντίστοιχη της αρχικής διάταξης (σημερινό άρθρο 40, παρ. 3 (στ), καθώς η 
διατύπωσή της δεν καλύπτει ακριβώς τις ίδιες περιστάσεις.

Τροπολογία 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) για συμπληρωματικά έργα ή 
υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην 
αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην 
αρχικά συναφθείσα σύμβαση αλλά τα 
οποία, λόγω μη προβλέψιμων 
περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα 
για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με 
την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον 
εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί την αρχική σύμβαση:
(i) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά 
έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να 
διαχωριστούν, τεχνικώς ή οικονομικώς, 
από την κύρια σύμβαση χωρίς να 
δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα 
στους αναθέτοντες φορείς, ή
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(ii) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά 
έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να 
διαχωριστούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως 
απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή οδηγία περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας» προβλέπει ότι μπορούν να 
περιληφθούν «πρόσθετα έργα ή υπηρεσίες» στον κατάλογο των περιπτώσεων εκείνων για τις 
οποίες οι αναθέτοντες φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν διαδικασία χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού. Η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τους αναθέτοντες φορείς και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί από το κείμενο 
της νέας οδηγίας. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο νέο άρθρο 82, παρ. 6 της πρότασης δεν είναι 
κατ’ ουσία αντίστοιχη της αρχικής διάταξης (σημερινό άρθρο 40, παρ. 3 (στ), καθώς η 
διατύπωσή της δεν καλύπτει ακριβώς τις ίδιες περιστάσεις.

Τροπολογία 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) για συμπληρωματικά έργα ή 
υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην 
αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην 
αρχικά συναφθείσα σύμβαση αλλά τα 
οποία, λόγω μη προβλέψιμων 
περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα 
για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με 
την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον 
εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί την αρχική σύμβαση:
(i) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά 
έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να 
διαχωριστούν, τεχνικώς ή οικονομικώς, 
από την κύρια σύμβαση χωρίς να 
δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα 
στους αναθέτοντες φορείς, ή
(ii) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά 
έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να 
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διαχωριστούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως 
απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή οδηγία περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας» προβλέπει ότι μπορούν να 
περιληφθούν «πρόσθετα έργα ή υπηρεσίες» στον κατάλογο των περιπτώσεων εκείνων για τις 
οποίες οι αναθέτοντες φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν διαδικασία χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού. Η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τους αναθέτοντες φορείς και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί από το κείμενο 
της νέας οδηγίας. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο νέο άρθρο 82, παρ. 6 της πρότασης δεν είναι 
αντίστοιχη της αρχικής διάταξης.

Τροπολογία 530
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) για την αγορά προμηθειών, υπό 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν 
προμηθευτή που παύει οριστικά τις 
εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από 
τον εκκαθαριστή διαδικασίας 
αφερεγγυότητας, δικαστικού 
συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που 
προβλέπεται στις εθνικές, νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις·

(ι) για την αγορά προμηθειών, υπό 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν 
προμηθευτή που παύει οριστικά τις 
εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από 
τον εκκαθαριστή διαδικασίας 
αφερεγγυότητας ή ανάλογης διαδικασίας 
που προβλέπεται στις εθνικές, νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή περίπτωση κατά την οποία ένας οικονομικός φορέας έχει συνάψει συμφωνία με 
πιστωτές δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος αποκλεισμού αυτός καθαυτός.

Τροπολογία 531
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) είναι αντικανονική ή απαράδεκτη, και (α) είναι αντικανονική ή απαράδεκτη, ή

Or. en

Τροπολογία 532
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένας αναθέτων φορέας αποφασίσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, να κάνει χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς προπηγούμενη 
προκήρυξη, προσκομίζει στο όργανο 
εποπτείας του άρθρου 93 λεπτομερή 
έκθεση όπου αιτιολογεί την επιλογή του 
και στην οποία περιλαμβάνονται τα 
έγγραφα της σύμβασης και οι σχετικές 
πληροφορίες, και, σε περίπτωση που 
θέλει να προσφύγει στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
προκήρυξη, βάσει του στοιχείου α) της 
παραγράφου 1, τα έγγραφα της σύμβασης 
του προηγούμενου διαγωνισμού.

Or. it

Τροπολογία 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια 
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συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αναθετόντων φορέων και 
ενός ή περισσοτέρων οικονομικών 
φορέων, η οποία αποσκοπεί στον 
καθορισμό των όρων που διέπουν τις 
συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν 
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, 
ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, 
ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες 
ποσότητες.

συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αναθετόντων φορέων και 
ενός ή περισσοτέρων οικονομικών 
φορέων, η οποία αποσκοπεί στον 
καθορισμό των όρων που διέπουν τις 
συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν 
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να ρυθμίζουν συμφωνίες- πλαίσια που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας», υπό τον όρο ότι 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία αυτή. Η προτεινόμενη διάταξη 
αντικατοπτρίζει την πειθαρχία των συμφωνιών-πλαισίων που προβλέπονται από την κλασική 
οδηγία. 

Τροπολογία 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 535
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να ρυθμίζουν συμφωνίες- πλαίσια που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας», υπό τον όρο ότι 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία αυτή. Η προτεινόμενη διάταξη 
αντικατοπτρίζει την πειθαρχία των συμφωνιών-πλαισίων που προβλέπονται από την κλασική 
οδηγία και απορρίπτεται επειδή αντίκειται στη λογική της οδηγίας περί «επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας», στο μέτρο που η τελευταία στοχεύει στην υποβολή συμβάσεων από φορείς που 
λειτουργούν στους αντίστοιχους τομείς για ένα συγκεκριμένο καθεστώς, πιο ευέλικτο από αυτό 
που προβλέπεται στην κλασική οδηγία. 

Τροπολογία 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να ρυθμίζουν συμφωνίες- πλαίσια που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας», υπό τον όρο ότι 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία αυτή.
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Τροπολογία 537
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων που 
δικαιολογούνται δεόντως, ιδίως από το 
αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου. Η 
διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου σ’ ό, 
τι αφορά τη συντήρηση βασίζεται στον 
κύκλο ζωής του έργου ή της προμήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λυθούν προβλήματα όπως οι συμβάσεις συντήρησης για παράδειγμα των ανελκυστήρων.

Τροπολογία 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 539
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 
εκτός εάν, λόγω της ειδικής φύσης του 
αντικειμένου της συμφωνίας, είναι 
απαραίτητος ο καθορισμός μεγαλύτερης 
διάρκειας.

Or. it

Τροπολογία 540
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια των συμφωνιών-πλαισίων πρέπει να είναι περιορισμένη για να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός. Παρά ταύτα, δεδομένου του γεγονότος ότι η ισχύουσες οδηγίες δεν 
περιλαμβάνουν κανένα περιορισμό, μια περίοδος τεσσάρων ετών δείχνει υπερβολικά σύντομη 
και θα περιόριζε τα κίνητρα για τους προσφέροντες, και συγκεκριμένα τις ΜΜΕ, για να 
συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς θα έπρεπε να φέρουν το διοικητικό άχθος 
της απάντησης στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών μετά από σύντομο χρονικό 
διάστημα.
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Τροπολογία 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε 
συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο, καθώς και στις 
παραγράφους 3 και 4.

διαγράφεται

Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται μόνο 
μεταξύ των αναθετόντων φορέων που 
έχουν οριστεί σαφώς για αυτό το σκοπό 
στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολή 
προσφορών, και των οικονομικών 
φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα 
μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.
Οι συμβάσεις που βασίζονται σε 
συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές 
τροποποιήσεις στους όρους της 
συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια 
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να 
εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε 
συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο, καθώς και στις 
παραγράφους 3 και 4.

διαγράφεται

Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται μόνο 
μεταξύ των αναθετόντων φορέων που 
έχουν οριστεί σαφώς για αυτό το σκοπό 
στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολή 
προσφορών, και των οικονομικών 
φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα 
μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.
Οι συμβάσεις που βασίζονται σε 
συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές 
τροποποιήσεις στους όρους της 
συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια 
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να 
εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη αντικατοπτρίζει την πειθαρχία των συμφωνιών-πλαισίων που 
προβλέπονται από την κλασική οδηγία και απορρίπτεται επειδή αντίκειται στη λογική της 
οδηγίας περί «επιχειρήσεων κοινής ωφελείας», στο μέτρο που η τελευταία στοχεύει στην 
υποβολή συμβάσεων από φορείς που λειτουργούν στους αντίστοιχους τομείς για ένα 
συγκεκριμένο καθεστώς, πιο ευέλικτο από αυτό που προβλέπεται στην κλασική οδηγία.
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Τροπολογία 543
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια 
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να 
εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό, οφείλουν δε να 
αιτιολογούν τις σχετικές ρήτρες που 
εισάγουν στις προδιαγραφές, έτσι ώστε να 
είναι σαφείς οι ερμηνείες τους.

Or. es

Τροπολογία 544
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-
πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι 
συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη 
συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στη 
συμφωνία-πλαίσιο.

διαγράφεται

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα 
που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, 
ζητώντας του, εν ανάγκη, να 
ολοκληρώσει την προσφορά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της επανεξέτασης αυτής ήταν να απλοποιηθεί η διαδικασία και να υπάρξει μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια· η υπό συζήτηση διάταξη όμως είναι πολύ απλούστερη (βλ. άρθρο 14 της 
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2004/17/EΚ) και δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για την αλλαγή της.

Τροπολογία 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-
πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι 
συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη 
συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στη 
συμφωνία-πλαίσιο.

διαγράφεται

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα 
που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, 
ζητώντας του, εν ανάγκη, να 
ολοκληρώσει την προσφορά του.

Or. en

Τροπολογία 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-
πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι 
συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη 
συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στη 
συμφωνία-πλαίσιο.

διαγράφεται

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα 
που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, 
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ζητώντας του, εν ανάγκη, να 
ολοκληρώσει την προσφορά του.

Or. en

Τροπολογία 547
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της επανεξέτασης αυτής ήταν να απλοποιηθεί η διαδικασία και να υπάρξει μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια· η υπό συζήτηση διάταξη όμως είναι πολύ απλούστερη (βλ. άρθρο 14 της 
2004/17/EΚ) και δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για την αλλαγή της.
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Τροπολογία 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 553
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν επαρκή 
προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών των σχετικών με κάθε 
σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη 
παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του 
αντικειμένου της σύμβασης και ο 
απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των 
προσφορών. Η προθεσμία υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, εάν για την 
παρουσίαση των προσφορών είναι 
απαραίτητη η επίσκεψη συγκεκριμένων 
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εγκαταστάσεων.

Or. es

Τροπολογία 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη 
δυνατότητα να προσθέσουν νέους 
οικονομικούς φορείς στη συμφωνία-
πλαίσιο κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι αυτοί οι 
οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο, και 
δεν υπήρχαν ήδη κατά τη σύναψη της 
συμφωνίας.
Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη 
δυνατότητα να αφαιρέσουν οικονομικούς 
φορείς τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στις 
περιπτώσεις όπου κάποιος οικονομικός 
φορέας έχει παρουσιάσει σημαντικές ή 
επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην 
εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 555
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για αγορές τρέχουσας χρήσης, της 
οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες

1. Για αγορές τρέχουσας χρήσης, των 
οποίων τα γενικώς διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά αλλά και η λίγο ως πολύ
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του αναθέτοντος φορέα, οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν ένα 
δυναμικό σύστημα αγορών. Το δυναμικό 
σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια καθ’ 
ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία, 
ανοικτή καθ΄ όλη τη διάρκειά της σε κάθε 
οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια επιλογής.

τυποποιημένη ποιότητα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, τότε ο 
εν λόγω φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί
ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Το
σύστημα αυτό δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αγορά υπηρεσιών 
και πολύπλοκων ή μη τυποποιημένων 
προϊόντων. Το δυναμικό σύστημα αγορών 
λειτουργεί ως μια καθ’ ολοκληρίαν 
ηλεκτρονική διαδικασία, ανοικτή καθ΄ όλη 
τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν τη 
διάρκεια του δυναμικού συστήματος 
αγορών στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 557
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό 
σύστημα αγορών·

Or. en

Τροπολογία 558
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν το σύστημα έχει διακοπεί, μέσω 
γνωστοποίησης συναφθεισών συμβάσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 64.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 559
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις πλήρως τυποποιημένες προμήθειες και υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι, όμως για τις πολύπλοκες συμβάσεις μπορεί να είναι κατά 
κανόνα ακατάλληλοι ή και εντελώς αντιπαραγωγικοί. Είναι γενικώς ακατάλληλοι όσον αφορά 
τις συμβάσεις έργων.

Τροπολογία 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί μόνο για αγορές αγαθών 
τρέχουσας χρήσης που είναι γενικά 
διαθέσιμα στην αγορά σε μια λίγο ως 
πολύ τυποποιημένη ποιότητα. Δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αγορά υπηρεσιών ή πολύπλοκων ή μη 
τυποποιημένων προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 562
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, μόνο για 
την αγορά τυποποημένων αγαθών, να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Or. fr

Τροπολογία 563
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών. Το πεδίο 
εφαρμογής των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών περιορίζεται στις 
πλήρως τυποποιημένες προμήθειες και 
υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 564
Lara Comi



PE492.862v01-00 84/190 AM\909613EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

Or. it

Τροπολογία 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί 
στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, η πρόσκληση 
συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της 
πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του 
οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται 
σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 76 παράγραφος 5 πρώτο 
εδάφιο.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από το 
αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της 
προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η 
οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση 
που προβλέπεται στο άρθρο 76,
παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν τη 
χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών. Το παρόν άρθρο δεν 
εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις 
έργων.
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Or. it

Τροπολογία 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες και/ή 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές 
αρχές προμηθειών.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
τη δυνατότητα για τους αναθέτοντες 
φορείς να αποκτούν έργα, προμήθειες 
ή/και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε 
κεντρικές αρχές προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους αναθέτοντες φορείς να 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες κεντρικών αρχών προμηθειών, δεν θα πρέπει όμως να τους 
επιβάλλεται η υποχρέωση να το πράττουν. Η δυνατότητα του να αγοράζει κανείς κεντρικά είναι 
μια από τις μεθόδους προμηθειών που οδηγεί σε συγκέντρωση της ζήτησης, πράγμα το οποίο 
μπορεί να αποβεί δυσμενές για τις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποφασίζουν κατά πόσο χρειάζονται να αναπτύσσουν κεντρικές μεθόδους 
προμηθειών ή όχι, ανάλογα με την εθνική πολιτική τους.

Τροπολογία 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
προβλέπουν τη δυνατότητα των 
αναθετόντων φορέων να προσφεύγουν σε 
δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών 
που προσφέρονται από κεντρικές αρχές 
προμηθειών που είναι εγκατεστημένες σε 
άλλο κράτος μέλος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες κεντρικών αρχών προμηθειών που έχουν την έδρα τους σε ένα άλλο 
κράτος μέλος, αλλά δεν πρέπει να υποχρεώνονται να πράξουν κάτι τέτοιο. Σε ορισμένα κράτη 
μέλη η δυνατότητα επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 35, παρ. 2 της πρότασης της Επιτροπής 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική νομοθεσία (δηλαδή, ενδέχεται να μην 
μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να εφαρμόσουν τις νομικές διατάξεις άλλου κράτους μέλους, και 
συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τις εθνικές διαδικασίες προσφυγής).

Τροπολογία 569
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50 διαγράφεται
Δραστηριότητες επικουρικών 
προμηθειών
Οι πάροχοι δραστηριοτήτων επικουρικών 
προμηθειών επιλέγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις σύναψης συμβάσεων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 570
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς δύνανται να συμφωνήσουν να 
εκτελέσουν ορισμένες ειδικές συμβάσεις 
από κοινού.

1. Δύο ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να συμφωνήσουν να εκτελέσουν 
ορισμένες ειδικές συμβάσεις από κοινού.
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Or. en

Τροπολογία 571
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν όλα τα στάδια των σχετικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων διεξάγονται από έναν μόνο 
αναθέτοντα φορέα, από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης διαγωνισμού έως τη λήξη 
της εκτέλεσης της σύμβασης ή των 
συμβάσεων που προκύπτουν, ο εν λόγω 
αναθέτων φορέας έχει την αποκλειστική
ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Εάν η διεξαγωγή της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο σύνολο 
της πραγματοποιείται από κοινού από 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, τότε οι 
φορείς αυτοί φέρουν από κοινού την
ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι 
αναθέτοντες φορείς θεωρούνται ότι 
προβαίνουν σε διαδικασία ανάθεσης από 
κοινού στις περιπτώσεις όπου ένας 
αναθέτων φορέας διαχειρίζεται τη 
διαδικασία τόσο για λογαριασμό του όσο 
και για λογαριασμό των άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων.

Or. en

Τροπολογία 572
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η 
εκτέλεση των συμβάσεων που 
προκύπτουν διεξάγονται από 
περισσότερους από έναν συμμετέχοντες 
αναθέτοντες φορείς, καθένας εξ αυτών
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα 

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεν 
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από 
κοινού από τους συμμετέχοντες 
αναθέτοντες φορείς, τότε καθένας εξ 
αυτών είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα στάδια 
που υλοποιεί.
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στάδια που διεξάγει.

Or. en

Τροπολογία 573
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η 
εκτέλεση των συμβάσεων που προκύπτουν 
διεξάγονται από περισσότερους από έναν 
συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς, 
καθένας εξ αυτών εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά τα στάδια που 
διεξάγει.

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η 
εκτέλεση των συμβάσεων που προκύπτουν 
διεξάγονται από περισσότερους από έναν 
συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς, 
καθένας εξ αυτών εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά τα στάδια που 
διεξάγει. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο, 
και με σεβασμό του κοινοτικού δικαίου, 
τους όρους εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.

Or. it

Τροπολογία 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 διαγράφεται
Από κοινού δημόσιες συμβάσεις μεταξύ 
αναθέτοντων φορέων από διαφορετικά 
κράτη μέλη
1. Με την επιφύλαξη του τίτλου I 
κεφάλαιο IIΙ τμήμα 2 ενότητα 2: Ειδικές 
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σχέσεις, οι αναθέτοντες φορείς 
διαφορετικών κρατών μελών μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού συμβάσεις 
χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους 
που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
2. Περισσότεροι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να αποκτούν έργα, προμήθειες 
και/ή υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή 
προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος μέλος ή μέσω αυτής. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένη η κεντρική αρχή 
προμηθειών. 
3. Περισσότεροι αναθέτοντες φορείς από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού μια σύμβαση. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες 
αναθέτοντες φορείς συνάπτουν μια 
συμφωνία όπου προσδιορίζονται:
(α) οι εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης·
(β) η εσωτερική οργάνωση της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της διαδικασίας, του 
καταμερισμού των αρμοδιοτήτων, της 
κατανομής των έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών που πρόκειται να ανατεθούν 
και της σύναψης των συμβάσεων.

Κατά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να επιλέξουν τις εθνικές 
διατάξεις οποιουδήποτε κράτους μέλους 
στο οποίο βρίσκεται τουλάχιστον ένας 
από τους συμμετέχοντες φορείς.
4. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ένα κοινό 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων 
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των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής 
συνεργασίας δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή άλλοι 
φορείς που έχουν συσταθεί δυνάμει της 
νομοθεσίας της Ένωσης, οι 
συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς 
συμφωνούν, μέσω απόφασης του 
αρμόδιου φορέα του κοινού νομικού 
προσώπου, επί των εφαρμοστέων εθνικών 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων ενός 
από τα ακόλουθα κράτη μέλη:
(α) οι εθνικές διατάξεις του κράτους 
μέλους όπου έχει την έδρα της η κοινή 
νομική οντότητα·
(β) οι εθνικές διατάξεις του κράτους 
μέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές 
της η κοινή νομική οντότητα.
Η εν λόγω συμφωνία μπορεί να 
εφαρμοστεί για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα, όταν περιλαμβάνεται στην 
καταστατική πράξη της κοινής νομικής 
οντότητας, είτε να περιοριστεί σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε 
ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή 
περισσότερες μεμονωμένες περιπτώσεις 
ανάθεσης συμβάσεων.
5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία 
που διέπει την ανάθεση της σύμβασης 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κατωτέρω κανόνες:
(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός συμμετέχοντος 
αναθέτοντος φορέα εκ μέρους των 
υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις του κράτους μέλους του εν 
λόγω αναθέτοντος φορέα·
(β) εάν η διαδικασία δεν διεξάγεται ή 
τελεί υπό τη διαχείριση ενός 
συμμετέχοντος αναθέτοντος φορέα εκ 
μέρους των υπολοίπων, και

                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19.
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(i) αφορά σύμβαση έργων, οι αναθέτοντες 
φορείς εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το 
μεγαλύτερο μέρος των έργων,
(ii) αφορά σύμβαση υπηρεσιών ή 
προμηθειών, οι αναθέτοντες φορείς 
εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται το 
σημαντικότερο μέρος των υπηρεσιών ή 
προμηθειών·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
των στοιχείων α) ή β), οι αναθέτοντες 
φορείς εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους του αναθέτοντος 
φορέα που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.
6. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις δυνάμει της 
παραγράφου 4, η εθνική νομοθεσία που 
διέπει τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων που διεξάγονται από κοινές 
νομικές οντότητες που έχουν ιδρυθεί από 
διάφορους αναθέτοντες φορείς από 
διαφορετικά κράτη μέλη προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:
(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου 
της κοινής νομικής οντότητας, 
εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η 
νομική οντότητα·
(β) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός μέλους της 
νομικής οντότητας εξ ονόματος της εν 
λόγω νομικής οντότητας, εφαρμόζονται 
οι κανόνες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 στοιχεία α) και β)·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
της παραγράφου 5 στοιχείο α) ή β), οι 
αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η νομική 
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οντότητα.
7. Ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αναθέτουν 
μεμονωμένες συμβάσεις στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί 
από ή από κοινού με έναν αναθέτοντα 
φορέα άλλου κράτους μέλους, με την 
προϋπόθεση ότι η συμφωνία-πλαίσιο 
περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις που 
επιτρέπουν στον αντίστοιχο αναθέτοντα 
φορέα ή στους αναθέτοντες φορείς να 
αναθέσουν τις μεμονωμένες συμβάσεις.
8. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων σε διασυνοριακές διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων υπόκεινται στους 
συνήθεις μηχανισμούς προσφυγής 
δυνάμει της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας. 

9. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
μηχανισμών προσφυγής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη εκτέλεση στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους των 
αποφάσεων των αρμόδιων για την 
προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, κατά την έννοια της 
οδηγίας 92/13/ΕΟΚτου Συμβουλίου, εάν 
οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν 
αναθέτοντες φορείς που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και 
συμμετέχουν στη σχετική διασυνοριακή 
διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

                                               
1 ΕΕ L 76 της 23.03.92, σ. 14.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του τίτλου I 
κεφάλαιο IIΙ τμήμα 2 ενότητα 2: Ειδικές 
σχέσεις, οι αναθέτοντες φορείς
διαφορετικών κρατών μελών μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού συμβάσεις 
χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους 
που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

1. Με την επιφύλαξη του τίτλου I 
κεφάλαιο IIΙ τμήμα 2 ενότητα 2: Ειδικές 
σχέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν πως οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να αναθέτουν δημόσιες 
συμβάσεις από κοινού με αναθέτοντες 
φορείς από άλλα κράτη μέλη εάν:
(α) η από κοινού ανάθεση μιας δημόσιας 
σύμβασης δικαιολογείται λόγω της 
διασυνοριακής φύσης της σύμβασης
ή·
(β) η δημόσια σύμβαση 
συγχρηματοδοτείται από αναθέτουσες 
αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη
ή·
(γ) η δημόσια σύμβαση έχει καινοτόμο 
χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν κατά πόσο η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αναθέσει σύμβαση από κοινού με αναθέτουσες αρχές από άλλα κράτη μέλη. Επί 
πλέον, θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι βάσει των οποίων μπορεί να ανατεθεί 
μια σύμβαση από κοινού με αναθέτουσες αρχές από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περισσότεροι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να αποκτούν έργα, προμήθειες 
και/ή υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή 
προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος μέλος ή μέσω αυτής. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαδικασία σύναψης 

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

Or. en

Τροπολογία 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περισσότεροι αναθέτοντες φορείς από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν από κοινού μια σύμβαση. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες 
αναθέτοντες φορείς συνάπτουν μια 
συμφωνία όπου προσδιορίζονται:

Σε περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι συμμετέχοντες 
αναθέτοντες φορείς συνάπτουν μια 
συμφωνία όπου προσδιορίζονται

Or. en

Τροπολογία 578
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να επιλέξουν τις εθνικές 
διατάξεις οποιουδήποτε κράτους μέλους 
στο οποίο βρίσκεται τουλάχιστον ένας από 
τους συμμετέχοντες φορείς.

Κατά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
στοιχείο α), οι αναθέτοντες φορείς πρέπει
να επιλέξουν τις εθνικές διατάξεις 
οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται τουλάχιστον ένας από τους 
συμμετέχοντες φορείς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιλογής νομικών διατάξεων για τα μέρη πρέπει να συνδέεται με τις ουσιαστικές 
νομικές διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση.

Τροπολογία 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός συμμετέχοντος 
αναθέτοντος φορέα εκ μέρους των 
υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις του κράτους μέλους του εν 
λόγω αναθέτοντος φορέα·
(β) εάν η διαδικασία δεν διεξάγεται ή 
τελεί υπό τη διαχείριση ενός 
συμμετέχοντος αναθέτοντος φορέα εκ 
μέρους των υπολοίπων, και
(i) αφορά σύμβαση έργων, οι αναθέτοντες 
φορείς εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το 
μεγαλύτερο μέρος των έργων,
(ii) αφορά σύμβαση υπηρεσιών ή 
προμηθειών, οι αναθέτοντες φορείς 
εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται το 
σημαντικότερο μέρος των υπηρεσιών ή 
προμηθειών·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
των στοιχείων α) ή β), οι αναθέτοντες 
φορείς εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους του αναθέτοντος 
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φορέα που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να συμφωνήσουν οι αναθέτουσες αρχές για τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες ανάθεσης 
συμβάσεων. Η παράγραφος 5 δεν είναι αναγκαία. Η διαγραφή της παραγράφου αυτής 
απλοποιεί το άρθρο. 

Τροπολογία 580
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Article 52 – paragraph 5 – point c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
των στοιχείων α) ή β), οι αναθέτοντες 
φορείς εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
του κράτους μέλους του αναθέτοντος 
φορέα που επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις δυνάμει της 
παραγράφου 4, η εθνική νομοθεσία που 
διέπει τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων που διεξάγονται από κοινές 
νομικές οντότητες που έχουν ιδρυθεί από 

διαγράφεται
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διάφορους αναθέτοντες φορείς από 
διαφορετικά κράτη μέλη προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:
(α) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου 
της κοινής νομικής οντότητας, 
εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η 
νομική οντότητα·
(β) εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί 
υπό τη διαχείριση ενός μέλους της 
νομικής οντότητας εξ ονόματος της εν 
λόγω νομικής οντότητας, εφαρμόζονται 
οι κανόνες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 στοιχεία α) και β)·
(γ) εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει 
της παραγράφου 5 στοιχείο α) ή β), οι 
αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις 
εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους 
όπου έχει την έδρα της η νομική 
οντότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να συμφωνήσουν οι αναθέτουσες αρχές για τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες ανάθεσης 
συμβάσεων. Η παράγραφος 6 δεν είναι αναγκαία. Η διαγραφή της παραγράφου αυτής 
απλοποιεί το άρθρο.

Τροπολογία 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Διάφοροι αναθέτοντες φορείς από 
διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να 
αποκτούν έργα, προμήθειες και/ή 
υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή 
προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν αυτά τα κράτη μέλη 
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προβλέπουν τη δυνατότητα που ορίζεται 
στο άρθρο 49, παρ. 2 και πληρούνται όλες 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, τα 
συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν μια 
συμφωνία που ορίζει ποιες εθνικές 
διατάξεις ισχύουν για τη διαδικασία 
ανάθεσης σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αναθέτουν 
μεμονωμένες συμβάσεις στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί 
από ή από κοινού με έναν αναθέτοντα 
φορέα άλλου κράτους μέλους, με την 
προϋπόθεση ότι η συμφωνία-πλαίσιο 
περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις που 
επιτρέπουν στον αντίστοιχο αναθέτοντα 
φορέα ή στους αναθέτοντες φορείς να 
αναθέσουν τις μεμονωμένες συμβάσεις.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι
ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να αναθέτουν μεμονωμένες 
συμβάσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-
πλαισίου που έχει συναφθεί από ή από 
κοινού με έναν αναθέτοντα φορέα άλλου 
κράτους μέλους, με την προϋπόθεση ότι η 
συμφωνία-πλαίσιο περιέχει συγκεκριμένες 
διατάξεις που επιτρέπουν στον αντίστοιχο 
αναθέτοντα φορέα ή στους αναθέτοντες 
φορείς να αναθέσουν τις μεμονωμένες 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική λειτουργία των 

διαγράφεται
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μηχανισμών προσφυγής, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πλήρη εκτέλεση στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους των 
αποφάσεων των αρμόδιων για την 
προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, κατά την έννοια της 
οδηγίας 92/13/ΕΟΚ47 του Συμβουλίου, 
εάν οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν 
αναθέτοντες φορείς που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και 
συμμετέχουν στη σχετική διασυνοριακή 
διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η διάταξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην πράξη. Δεν είναι σαφές 
κατά πόσο τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους την πλήρη 
εκτέλεση των αποφάσεων (όχι απαραίτητα δικαστικών) των αρμόδιων για την προσφυγή αρχών
που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 585
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 586
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν τις 
συμβουλές διοικητικών δομών ή τρίτων 
μερών ή συμμετεχόντων της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή διάταξη.

Τροπολογία 587
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

η συμμόρφωση με την υποχρέωση 
τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προσφέροντες δεν πρέπει να μπορούν να δέχονται παρά μόνον τις παρεχόμενες από τον 
αναθέτοντα φορέα πληροφορίες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης της σύμβασης 
και όχι τις πληροφορίες "που ανταλλάχθηκαν" και οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
στοιχεία της προσφοράς, πράγμα που θα δημιουργούσε διακρίσεις εις βάρος των προσφερόντων 
που συμμετέχουν στην διαδικασία της προκαταρκτικής διαβούλευσης της σύμβασης.

Τροπολογία 588
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο ή προέκυψαν από την 
προηγούμενη εμπλοκή του υποψηφίου ή 
του προσφέροντος στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και τον 
προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για 
την παραλαβή των προσφορών. Οι 
αναθέτουσες αρχές καλούνται είτε 

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

Or. en

Τροπολογία 589
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να προκύψει πρακτική δυσχέρεια στο να προσδιορίσουν και να συμφωνήσουν οι 
αναθέτουσες αρχές σε κάθε περίπτωση τί συνιστά «σχετικές πληροφορίες» προς κοινοποίηση σε 
μια προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς και τι θα μπορούσε να τηρηθεί απόρρητο. Η 
παροχή της δυνατότητας στις αναθέτουσες αρχές να ορίζουν με σαφή τρόπο είτε τις 
πληροφορίες εκείνες που θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν ή τις διαδικασίες για την προστασία 
των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα θα προσφέρει περισσότερο φως στα διάφορα μέρη 
και θα διαφυλάξει τα συμφέροντα των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 590
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα VIII σημείο 1,
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που 
απαιτείται να έχουν τα έργα, η υπηρεσία ή 
η προμήθεια.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν 
τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να 
έχουν τα έργα, η υπηρεσία ή η προμήθεια
και σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 591
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 592
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 593
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να αποδείξουν πράγματα στα οποία δεν έχουν καμία 
πρόσβαση, αρμοδιότητα ή ευθύνη καθ’ όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Για τους λόγους αυτού, οι 
τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να παραμένουν στενά συνδεδεμένα με το αντικείμενο της 
σύμβασης και οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ανάλογες της αξίας και των στόχων της σύμβασης.

Τροπολογία 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 και στοιχεία α, β και γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
σημείο 22. Στις τεχνικές προδιαγραφές 
περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) κοινωνικά κριτήρια όπως η τήρηση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι 
διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια, 
οι συλλογικές συμβάσεις, η ισότητα 
μεταξύ των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
εξισορρόπηση επαγγελματικής-ιδιωτικής 
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ζωής), η κοινωνική ενσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών 
απασχόλησης για ανάπηρους, 
μειονεκτούντες ή κοινωνικά αδύναμους 
εργαζομένους (όπως μακροχρόνια 
άνεργοι, Ρομά, μετανάστες ή νεότεροι και 
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι), η πρόσβαση 
στα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης, η 
συμμετοχή των χρηστών και η 
διαβούλευση με αυτούς·
β) κοινωνικές παράμετροι που 
σχετίζονται με το εξωτερικό κοινωνικό 
κόστος που συνδέεται άμεσα με τον 
κύκλο ζωής, όπως είναι οι επιπτώσεις της 
παραγωγής στο γύρω περιβάλλον και σε 
γειτονικές κοινότητες·
γ) για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν τον 
σχεδιασμό έργων, η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού 
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της 
σχετικής σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που 
προορίζονται για χρήση από πρόσωπα, είτε 
πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το 
προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι εν 
λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται 
με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα 
κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με 
αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους 
χρήστες, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που 
προορίζονται για χρήση από πρόσωπα, είτε 
πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το 
προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι εν 
λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται 
με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα 
κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με 
αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους 
χρήστες, εκτός, κατ' εξαίρεσιν, από 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Or. es
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Τροπολογία 596
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann



PE492.862v01-00 108/190 AM\909613EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, η 
κοινωνική ασφάλιση και οι συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XIV, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας, καθορίζονται σαφώς 
από τους αναθέτοντες φορείς στις 
τεχνικές προδιαγραφές, ως μέρος των εκ 
των ων ου άνευ απαιτήσεων για την 
ανάθεση της σύμβασης.
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Or. de

Τροπολογία 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 601
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) με αναφορά στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών, με την προϋπόθεση ότι 
οι παράμετροι είναι αρκετά ακριβείς ώστε 
να επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
προσδιορίζουν το αντικείμενο της 
σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να 
αναθέτουν τη σύμβαση, σύμφωνα, μεταξύ 
άλλων, με τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής 
των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 603
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) με αναφορά στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και 
εκείνων που αφορούν την ασφάλεια, με 
την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι 
αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο της σύμβασης και στους 
αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη 
σύμβαση·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την ασφάλεια, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων και συναφών ευθυνών.

Τροπολογία 604
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές με την εξής σειρά 
προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που 
μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, 

(β) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές με την εξής σειρά 
προτεραιότητας και χωρίς διάκριση όσον 
αφορά: τη μέθοδο ανάπτυξης, τα εθνικά 



PE492.862v01-00 112/190 AM\909613EL.doc

EL

ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, 
άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που 
θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς 
τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, 
εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις 
ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον 
τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού 
και της εκτέλεσης των έργων και της 
χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε 
παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή 
ισοδύναμο»·

πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά 
πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή 
πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα 
αναφοράς που θεσπίζονται από τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν 
αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, 
εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές 
τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του 
σχεδιασμού, του υπολογισμού και της 
εκτέλεσης των έργων και της 
χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε 
παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή 
ισοδύναμο»·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 606
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ούτε να παραπέμπουν σε 
σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο 
καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή 
παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 

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

ισοδύναμο».

Or. en

Τροπολογία 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ούτε να παραπέμπουν σε 
σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο
καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή 
παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά συνοδεύεται από 
τους όρους «ή ισοδύναμο».

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, είναι σημαντικό να 
ανταγωνίζονται ισότιμα όλοι οι προσφέροντες. Οι διακρίσεις, ακόμα και στην τεχνολογία ή τον 
τόπο παραγωγής πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση. Οποιεσδήποτε προτιμήσεις, είτε για 
ορισμένες τεχνολογίες, πρότυπα επιχειρήσεων, καταγωγή προσφερόντων ή προϊόντων, 
καταστέλλουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι δημόσιοι 
οργανισμοί να επιλέξουν λύσεις που καλύπτουν καλύτερα μια συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση.

Τροπολογία 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ούτε να παραπέμπουν σε 
σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο 
καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή 
παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

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

Or. en

Τροπολογία 609
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν 
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ούτε να παραπέμπουν σε 
σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο 
καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή 
παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

4. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν 
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ούτε να παραπέμπουν σε 
σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο 
καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή 
παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα.

Η εν λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, 
κατ’ εξαίρεση:
α) όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3· η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο»·
β) όταν η σύμβαση το δικαιολογεί και η 
μνεία ή η αναφορά αφορά τον εντοπισμό 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του προϊόντος ή της μεθόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον εντοπισμό στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προϊόντος ή της μεθόδου όταν αυτό δικαιολογείται από την 
σύμβαση.
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Τροπολογία 610
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν οι αναθέτοντες φορείς 
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα παραπομπής 
στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο β) δεν απορρίπτουν 
προσφορά με την αιτιολογία ότι τα 
δημοπρατούμενα έργα, οι προμήθειες και 
οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές στις οποίες έχουν 
παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων 
αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο συμπεριλαμβανομένων 
και των αποδεικτικών μέσων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις 
που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο 
τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από 
τις τεχνικές προδιαγραφές.

5. Όταν οι αναθέτοντες φορείς 
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα παραπομπής 
στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο β) δεν απορρίπτουν 
προσφορά με την αιτιολογία ότι τα 
δημοπρατούμενα έργα, οι προμήθειες και 
οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές στις οποίες έχουν 
παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων 
αποδεικνύει στην προσφορά του, με 
ενδεδειγμένο μέσο συμπεριλαμβανομένων 
και των αποδεικτικών μέσων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις 
που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο 
τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από 
τις τεχνικές προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 611
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά 
του με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η 
προμήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το 
πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ορίσει ο 
αναθέτων φορέας.

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά 
του με ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η 
προμήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το 
πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ορίσει ο 
αναθέτων φορέας.

Or. en
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Τροπολογία 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε 
θέση να ελέγχουν και να παρακολουθούν 
το ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, τόσο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών όσο 
και κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 613
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών με όρους επιδόσεων ή 
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
στοιχείο α), μπορούν να απαιτούν τα εν 
λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες
να φέρουν συγκεκριμένο σήμα, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Όταν οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν στις 
τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια 
ανάθεσης ή στις ρήτρες εκτέλεσης της 
σύμβασης, περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή 
άλλες απαιτήσεις ή κριτήρια, μπορούν να 
απαιτούν συγκεκριμένο σήμα σε απόδειξη 
του ότι τα εν λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή οι 
προμήθειες ανταποκρίνονται στις εν λόγω 
απαιτήσεις ή κριτήρια υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 614
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 615
Frank Engel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 616
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι απαιτήσεις για το σήμα 
αναπτύσσονται βάσει επιστημονικής 

(β) οι προς πλήρωση απαιτήσεις για την 
απόκτηση του σήματος βασίζονται σε 
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πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν
διακρίσεις·

κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν 
με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν
διακρίσεις•

Or. en

Τροπολογία 617
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην 
οποία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο
όλα τα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων καταναλωτών, 
κατασκευαστών, σωματείων, διανομέων 
και περιβαλλοντικών και κοινωνικών
οργανώσεων· οι κυβερνητικοί οργανισμοί 
μπορούν να συμμετάσχουν αλλά δεν είναι 
υποχρεωτικό·

Or. en

Τροπολογία 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 621
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 622
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου σήματος 
που αναφέρεται από τους αναθέτοντες 
φορείς. Οι αναθέτοντες φορείς δέχονται 
και άλλα αποδεικτικά μέσα σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις, στα οποία μπορεί 
να περιλαμβάνεται ο τεχνικός φάκελος
του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση στο σήμα ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να το αποκτήσει 
εμπρόθεσμα, υπό τον όρο ότι η έλλειψη 
πρόσβασης δεν οφείλεται στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
αποφυγή διακρίσεων έναντι των 
προσφερόντων που επενδύουν χρόνο και 
χρήματα σε πιστοποιητικά, η παροχή 
ισοδυναμίας με συγκεκριμένο σήμα 
πρέπει να επιβαρύνει τον προσφέροντα 
που αιτείται την ισοδυναμία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή διακρίσεων έναντι των προσφερόντων που επενδύουν χρόνο και χρήματα σε 
πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών, η παροχή ισοδυναμίας πρέπει να επιβαρύνει τον 
προσφέροντα που αιτείται την ισοδυναμία.

Τροπολογία 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 
από τους αναθέτοντες φορείς. Για τα 
προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, οι 
αναθέτοντες φορείς αποδέχονται επίσης 
τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.
Ευνοούνται ή υπερέχουν τα σήματα, οι 
τεχνικοί φάκελοι και άλλα αποδεικτικά 
μέσα, στην ανάπτυξη, πιστοποίηση ή 
επαλήθευση των οποίων συμμετείχαν 
κυβερνητικοί οργανισμοί ή 
περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 
οργανώσεις.

Or. es

Τροπολογία 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 

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

ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 
από τους αναθέτοντες φορείς.

Or. en

Τροπολογία 625
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα, όπως αυτά που 
βασίζονται στα ίδια κριτήρια 
αξιολόγησης και μεθόδους μέτρησης, που 
πληρούν τις απαιτήσεις του σήματος που 
αναφέρεται από τους αναθέτοντες φορείς. 
Για τα προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, 
οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται επίσης 
τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

Or. it

Τροπολογία 626
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν ένα 
συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα 
ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται 

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

από τους αναθέτοντες φορείς. Για τα 
προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, οι 
αναθέτοντες φορείς αποδέχονται επίσης 
τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

Η απαίτηση ενός συγκεκριμένου σήματος 
από τον αναθέτοντα φορέα δεν πρέπει να 
αποβλέπει στην δημιουργία διακρίσεων 
μεταξύ των προσφερόντων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας των δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 627
Frank Engel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόδειξη της ισοτιμίας εν σχέσει προς 
το αιτούμενο σήμα βαρύνει τον 
προσφέροντα.

Or. fr

Τροπολογία 628
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 
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προσκομίζουν μια έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό ή ένα 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ένα 
τέτοιο οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

προσκομίζουν μια έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό ή ένα 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ένα 
τέτοιο οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή 
τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 629
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 
εκδιδομένων από αναγνωρισμένους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη 
τεχνική προδιαγραφή, οφείλουν να 
δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους 
ισοδύναμους αναγνωρισμένους 
οργανισμούς.

Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 
εκδιδομένων από συγκεκριμένο οργανισμό 
αξιολόγησης, τότε οφείλουν να δέχονται 
επίσης πιστοποιητικά από άλλους 
ισοδύναμους αναγνωρισμένους 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα εκτός 
από εκείνα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως ο τεχνικός φάκελος 
του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 

διαγράφεται
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έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους 
πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν έχει 
τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 
των σχετικών προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 631
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα εκτός 
από εκείνα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως ο τεχνικός φάκελος 
του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους 
πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν έχει 
τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των 
σχετικών προθεσμιών.

2. Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα εκτός 
από εκείνα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως ο τεχνικός φάκελος 
του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους 
πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν έχει 
τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των 
σχετικών προθεσμιών, υπό τον όρο ότι η 
έλλειψη πρόσβασης δεν οφείλεται στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Εντούτοις, προς αποφυγή διακρίσεων 
έναντι των προσφερόντων εκείνων που 
επενδύουν χρόνο και χρήματα σε 
πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών, η 
παροχή ισοδυναμίας με συγκεκριμένο 
σήμα πρέπει να επιβαρύνει τον 
προσφέροντα που αιτείται την 
ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 632
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με 
τα στοιχεία και τα έγγραφα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 6, το άρθρο 55 και τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την απόδειξη της 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 96.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα 
κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με 
τα στοιχεία και τα έγγραφα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 6, το άρθρο 55 και τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές
σύμφωνα με το άρθρο 96.

Or. en

Τροπολογία 633
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς διαθέτουν στους 
οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται 
για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν 
αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις 
προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες 
αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές 
στις οποίες προτίθενται να παραπέμψουν 
για τις συμβάσεις που αποτελούν 
αντικείμενο περιοδικής ενδεικτικής 
διακήρυξης. Οι εν λόγω προδιαγραφές 
καθίστανται διαθέσιμες με ηλεκτρονικά 
μέσα, μέσω ελεύθερης, άμεσης και 
πλήρους πρόσβασης, χωρίς χρέωση.

1. Οι αναθέτοντες φορείς διαθέτουν στους 
οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται 
για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν 
αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές , 
τα κριτήρια ανάθεσης και τις ρήτρες 
εκτέλεσης των συμβάσεων που ορίζονται 
συστηματικά στις συμβάσεις προμηθειών, 
έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή 
τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες 
προτίθενται να παραπέμψουν για τις 
συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο 
περιοδικής ενδεικτικής διακήρυξης. Οι εν 
λόγω προδιαγραφές καθίστανται 
διαθέσιμες με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
ελεύθερης, άμεσης και πλήρους 
πρόσβασης, χωρίς χρέωση. Οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να ρωτούν 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το όνομα, 
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τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία για τον 
προσδιορισμό του προσφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 634
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές
καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων με ηλεκτρονικά 
μέσα, μέσω ελεύθερης, άμεσης και
πλήρους πρόσβασης, χωρίς χρέωση, αρκεί 
η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές
βασίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
πλήρους πρόσβασης, χωρίς χρέωση, αρκεί 
η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρειασθεί να αποδειχθούν τα στοιχεία των προσφερόντων 
(όνομα, διεύθυνση κλπ)

Τροπολογία 635
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές 
αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω 
αναθέτοντες φορείς.

Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη 
τις εναλλακτικές προσφορές εκείνες που 
υποβάλλουν οι προσφέροντες και που
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς εφόσον αυτές σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης.
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Or. en

Τροπολογία 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές 
αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω 
αναθέτοντες φορείς.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν
εναλλακτικές προσφορές με μια βασική 
πρόταση.

Or. fr

Τροπολογία 637
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές 
αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω
αναθέτοντες φορείς.

Οι αναθέτοντες φορείς επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν
εναλλακτικές προσφορές . Εάν οι
αναθέτοντες φορείς δεν επιθυμούν να 
επιτρέψουν την υποβολή εναλλακτικών 
λύσεων, τότε το αναφέρουν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή, εάν ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, το αναφέρουν στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση, οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν 
επιτρέπονται.

Or. en
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Τροπολογία 638
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές 
αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω 
αναθέτοντες φορείς.

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απαγορεύουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.

Or. fr

Τροπολογία 639
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο -1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς.

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς.

Or. fr
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Τροπολογία 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες 
φορείς αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι 
τις εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον 
τις επιτρέπουν, τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 
εναλλακτικές προσφορές καθώς και τις 
ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίασή 
τους. Σε περίπτωση που επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές, διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε 
εναλλακτικές προσφορές που ικανοποιούν 
τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις 
καθώς και σε συμμορφούμενες 
προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 641
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες φορείς 
αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι τις 
εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις 
επιτρέπουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την παρουσίασή τους. Σε 
περίπτωση που επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές, διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε 
εναλλακτικές προσφορές που ικανοποιούν 

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες φορείς 
αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι τις 
εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις 
επιτρέπουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την παρουσίασή τους. Οι
εναλλακτικές προσφορές δεν 
απορρίπτονται, εάν δεν υπάρχει σχετική 
επισήμανση.
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τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις 
καθώς και σε συμμορφούμενες
προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

Or. en

Τροπολογία 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες φορείς 
αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι τις 
εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις 
επιτρέπουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την παρουσίασή τους. Σε 
περίπτωση που επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές, διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε 
εναλλακτικές προσφορές που ικανοποιούν 
τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις καθώς 
και σε συμμορφούμενες προσφορές που 
δεν είναι εναλλακτικές.

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες φορείς 
αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές, καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την παρουσίασή τους. 
Διασφαλίζουν επίσης ότι τα επιλεγμένα 
κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν σε εναλλακτικές προσφορές 
που ικανοποιούν τις εν λόγω ελάχιστες 
προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

Or. fr

Τροπολογία 643
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες φορείς 
αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι τις 
εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις 
επιτρέπουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

Στις προδιαγραφές, οι αναθέτοντες φορείς 
αναφέρουν εάν απαγορεύουν ή όχι τις 
εναλλακτικές προσφορές. Οι εναλλακτικές 
προσφορές επιτρέπονται, εάν δεν υπάρχει 
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που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την παρουσίασή τους. Σε 
περίπτωση που επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές, διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε 
εναλλακτικές προσφορές που ικανοποιούν 
τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις καθώς 
και σε συμμορφούμενες προσφορές που 
δεν είναι εναλλακτικές.

αυτή η επισήμανση.

Όταν δεν απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές, οι αναθέτουσες αρχές 
διευκρινίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις για την παρουσίασή τους.
Διασφαλίζουν επίσης ότι τα επιλεγμένα 
κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

Or. fr

Τροπολογία 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει 
την υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά με μοναδική αιτιολογία ότι, 
εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε 
στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών αντί σύμβασης 

διαγράφεται
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υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 645
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει 
την υποβολή εναλλακτικών προσφορών
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά με μοναδική αιτιολογία ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη 
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών αντί σύμβασης 
υπηρεσιών.

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς δεν απορρίπτουν μια 
εναλλακτική προσφορά με μοναδική 
αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, 
αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης 
υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών 
είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών 
αντί σύμβασης υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα καλύτερα μέσα ενθάρρυνσης καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής είναι 
οι εναλλακτικές προσφορές· γι’ αυτό θα πρέπει τυγχάνουν ενθάρρυνσης και όχι παρεμπόδισης.

Τροπολογία 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει 
την υποβολή εναλλακτικών προσφορών
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς δεν απορρίπτουν μια 
εναλλακτική προσφορά με μοναδική 
αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, 
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προσφορά με μοναδική αιτιολογία ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη 
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών αντί σύμβασης 
υπηρεσιών.

αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης 
υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών
είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών 
αντί σύμβασης υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 647
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει 
την υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά με μοναδική αιτιολογία ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη 
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών αντί σύμβασης 
υπηρεσιών.

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς που δεν έχουν 
απαγορεύσει την υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών δεν μπορούν να απορρίψουν
μια εναλλακτική προσφορά με μοναδική 
αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, 
αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης 
υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών 
είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών 
αντί σύμβασης υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 7.

Για την ευκολότερη πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις, αυτές μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε τμήματα, είτε ομοιογενή 
είτε ετερογενή. Εφαρμόζεται το άρθρο 13 
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παράγραφος 7. Για συμβάσεις αξίας ίσης 
και ανώτερης του 1.000.000 ευρώ, οι 
αναθέτουσες αρχές προβλέπουν 
αιτιολόγηση για τη μη υποδιαίρεση της 
σύμβασης σε τμήματα, στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

Or. en

Τροπολογία 649
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα.
Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 7.

Για να προκαλέσει τον ευρύτερο δυνατό 
ανταγωνισμό και εκτός εάν το 
αντικείμενο της σύμβασης δεν παρέχει τη 
δυνατότητα εντοπισμού χωριστών 
παροχών, ο αναθέτων φορέας συνάπτει 
τη σύμβαση σε χωριστά τμήματα. Σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να χωριστεί η 
σύμβαση σε τμήματα επειδή το 
αντικείμενο της σύμβασης δεν επιτρέπει 
τον εντοπισμό διαφορετικών υπηρεσιών, 
η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
συγκεκριμένες εξηγήσεις για το σκεπτικό 
της στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 650
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 7.

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε τμήματα. .

Or. fr

Τροπολογία 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα.
Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 7.

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε τμήματα. Εφαρμόζεται το άρθρο 13, 
παρ. 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 7.

Οι συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. Για 
τις συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης των 
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κατώτατων ορίων που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12, ο αναθέτων 
φορέας παρέχει, στην προκήρυξη της 
σύμβασης ή στην πρόσκληση για την 
επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος, ειδική 
διευκρίνιση των λόγων του όσον αφορά 
την επιλογή ή μη της υποδιαίρεσης της 
σύμβασης σε τμήματα. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 13 παράγραφος 7..

Or. it

Τροπολογία 653
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή συμμετοχής σε 
διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές 
περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 654
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στην 
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πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή συμμετοχής σε 
διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές 
περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα.

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

Or. fr

Τροπολογία 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή συμμετοχής σε 
διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές 
περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα.

Στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες 
φορείς περιορίζουν τη δυνατότητα 
υποδιαίρεσης της προσφοράς σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα, τότε το αναφέρουν 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή συμμετοχής σε 
διαπραγμάτευση, ή στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται να αρκεί να υποχρεώνεται η αναθέτουσα αρχή να κοινοποιεί, στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, την απόφασή της να μην 
υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε τμήματα. Δεν θα πρέπει να ζητείται από τις αναθέτουσες αρχές να 
παρέχουν ειδικές εξηγήσεις όσον αφορά τους λόγους της απόφασής τους. Δεν είναι σαφής η 
προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας απαίτησης. Η διατύπωση της δεύτερης υποπαραγράφου έχει 
προσαρμοστεί για λόγους σαφήνειας.
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Τροπολογία 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 657
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, 
ακόμα και εάν έχει επισημανθεί η 

2. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να 
υποβάλουν μεταβλητή προσφορά ανάλογα 
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δυνατότητα υποβολής προσφορών για 
όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον 
αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, με την 
προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός 
ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού 
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Οι αναθέτοντες φορείς 
προσδιορίζουν και αναφέρουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τα 
αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες για την ανάθεση των 
διαφόρων τμημάτων εάν η εφαρμογή των 
επιλεγμένων κριτηρίων ανάθεσης θα είχε 
ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε ένα 
προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν 
τον μέγιστο αριθμό.

με τον αριθμό των τμημάτων που
ενδέχεται να τους ανατεθούν. Οι 
αναθέτοντες φορείς περιορίζουν τον 
αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, με την 
προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός 
ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού 
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Οι αναθέτοντες φορείς 
προσδιορίζουν και αναφέρουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τα 
αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες για την ανάθεση των 
διαφόρων τμημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η 
ανάθεση περισσότερων από ένα 
τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
προβλέπουν είτε την ανάθεση μιας 
σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν 
περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

διαγράφεται

Οι αναθέτοντες φορείς διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης εάν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
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αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 76 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 76 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτοντες φορείς διευκρινίζουν τις 
μεθόδους που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω 
σύγκριση στα έγγραφα της σύμβασης. Οι 
εν λόγω μέθοδοι είναι διαφανείς, 
αντικειμενικές και δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η 
ανάθεση περισσότερων από ένα 
τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
προβλέπουν είτε την ανάθεση μιας 
σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν 

διαγράφεται



AM\909613EL.doc 143/190 PE492.862v01-00

EL

περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Οι αναθέτοντες φορείς διευκρινίζουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης εάν 
διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην 
εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια 
τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 76 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 76 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτοντες φορείς διευκρινίζουν τις 
μεθόδους που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω 
σύγκριση στα έγγραφα της σύμβασης. Οι 
εν λόγω μέθοδοι είναι διαφανείς, 
αντικειμενικές και δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που είναι δυνατή η 
ανάθεση περισσότερων από ένα 
τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
προβλέπουν είτε την ανάθεση μιας 
σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την 
ανάθεση μίας ή περισσότερων 
συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν 
περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 662
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 76 

διαγράφεται
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για κάθε μεμονωμένο τμήμα. Μπορούν να 
αναθέτουν μια σύμβαση για περισσότερα 
από ένα τμήματα σε έναν προσφέροντα 
που δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση της 
κατάταξης για όλα τα μεμονωμένα 
τμήματα που καλύπτονται από την εν λόγω 
σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τα 
κριτήρια ανάθεσης που προβλέπονται 
δυνάμει του άρθρου 76 ικανοποιούνται 
αποτελεσματικότερα όσον αφορά όλα τα 
τμήματα που καλύπτονται από την εν λόγω 
σύμβαση. Οι αναθέτοντες φορείς 
διευκρινίζουν τις μεθόδους που 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την 
εν λόγω σύγκριση στα έγγραφα της 
σύμβασης. Οι εν λόγω μέθοδοι είναι 
διαφανείς, αντικειμενικές και δεν 
εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν αρχικά τις 
προσφορές που ικανοποιούν 
αποτελεσματικότερα τα κριτήρια 
ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του 
άρθρου 76 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 
Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για 
περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα 
μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης 
που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 76 
ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον 
αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται 
από την εν λόγω σύμβαση. Οι 
αναθέτοντες φορείς διευκρινίζουν τις 

διαγράφεται
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μεθόδους που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω 
σύγκριση στα έγγραφα της σύμβασης. Οι 
εν λόγω μέθοδοι είναι διαφανείς, 
αντικειμενικές και δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 664
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 666
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ο οικονομικός φορέας βρίσκεται στο 
μητρώο της μη συμμόρφωσης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 92α.

Or. en

Τροπολογία 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών μετά την ανάθεση 
σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-
πλαισίου, οι αναθέτοντες φορείς 
αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που αφορά 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης 

Το αργότερο 14 ημέρες μετά την ανάθεση 
της σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-
πλαισίου, οι αναθέτοντες φορείς 
αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που αφορά 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης 
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συμβάσεων. συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ Β, 
οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην 
προκήρυξη εάν συμφωνούν με τη 
δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις 
αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 100 τους κανόνες για τη σύνταξη 
στατιστικών εκθέσεων με βάση τις 
προκηρύξεις αυτές και για τη δημοσίευση 
των εκθέσεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει να κάνει με την επαναφορά της διάκρισης ανάμεσα σε υπηρεσίες Α και Β.

Τροπολογία 669
Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ελλιπούς ή μη συναφούς 
προκήρυξης διαγωνισμού, η Επιτροπή θα 
έρθει σε επαφή με την αναθέτουσα αρχή 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 670
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις διαγωνισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 2 
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μια επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, την οποία επιλέγει ο 
αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν 
λόγω γλώσσα. Μια περίληψη των 
σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές 
επίσημες γλώσσες.

3. Οι διακηρύξεις διαγωνισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 2 
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μια επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, την οποία επιλέγει ο 
αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν 
λόγω γλώσσα. Μια περίληψη των 
σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται τουλάχιστον σε 
μία άλλη επίσημη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία επιλέγει 
ο αναθέτων φορέας.

Or. it



PE492.862v01-00 150/190 AM\909613EL.doc

EL

Τροπολογία 671
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις διαγωνισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 2 
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μια επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, την οποία επιλέγει ο 
αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν 
λόγω γλώσσα. Μια περίληψη των 
σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές 
επίσημες γλώσσες.

3. Οι διακηρύξεις διαγωνισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 2 
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μια επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, την οποία επιλέγει ο 
αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν 
λόγω γλώσσα. Μια περίληψη των 
σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται στην Αγγλική.

Or. it

Τροπολογία 672
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 61 έως 64 και οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται 
σε εθνικό επίπεδο πριν από τη 
δημοσίευσή τους δυνάμει του άρθρου 65.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Γραφειοκρατικό και περιττό άχθος αλλά και πηγή λαθών.
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Τροπολογία 673
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με 
ηλεκτρονικά μέσα στα έγγραφα της 
σύμβασης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 65 ή την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που το μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής, η εν λόγω πρόσβαση 
παρέχεται το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο κατά την αποστολή της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Το 
κείμενο της διακήρυξης ή των εν λόγω 
προσκλήσεων διευκρινίζει τη διεύθυνση 
διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν 
λόγω τεκμηρίωση.

1. Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν 
πλήρη και χωρίς χρέωση άμεση πρόσβαση 
με ηλεκτρονικά μέσα στα έγγραφα της 
σύμβασης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 65 ή την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος. Οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να ρωτούν σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις το όνομα, τη διεύθυνση ή 
άλλα στοιχεία για τον προσδιορισμό του 
προσφέροντος. Σε περίπτωση που το μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής, η εν λόγω πρόσβαση 
παρέχεται το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο κατά την αποστολή της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Το 
κείμενο της διακήρυξης ή των εν λόγω 
προσκλήσεων διευκρινίζει τη διεύθυνση 
διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν 
λόγω τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρειασθεί να αποδειχθούν τα στοιχεία των προσφερόντων 
(όνομα, διεύθυνση κλπ)

Τροπολογία 674
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κλειστές διαδικασίες, στις συμπράξεις 
καινοτομίας και στις διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, οι 
αναθέτοντες φορείς προσκαλούν 
ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες 
υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές 
τους ή να συμμετάσχουν σε 
διαπραγμάτευση.

Στις κλειστές διαδικασίες και στις 
διαδικασίες διαπραγμάτευσης με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς 
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς 
τους επιλεγέντες υποψηφίους να 
υποβάλουν τις προσφορές τους ή να 
συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση.

Or. fr

Τροπολογία 675
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το 
συντομότερο δυνατόν, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία της ανάθεσης της 
παραχώρησης, την απόρριψη της 
αίτησης συμμετοχής, την απόρριψη της 
προσφοράς και σε κάθε περίπτωση εντός 
15 ημερών από την παραλαβή γραπτής 
αίτησης:

Or. es

Τροπολογία 676
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και 

διαγράφεται
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την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και 
του διαλόγου με τους προσφέροντες.

Or. it

Τροπολογία 677
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, 
όταν επιλέγουν τους συμμετέχοντες σε μια 
διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή 
σε μια σύμπραξη καινοτομίας, όταν 
λαμβάνουν την απόφασή τους για την 
προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα 
κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:

3. Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, 
όταν επιλέγουν τους συμμετέχοντες σε μια 
διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, 
όταν λαμβάνουν την απόφασή τους για την 
προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα 
κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:

Or. fr

Τροπολογία 678
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο 
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διεθνείς 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις
που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

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

Or. en

Τροπολογία 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο 
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διεθνείς 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο 
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, της 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις 
διεθνείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIV.

Or. en

Τροπολογία 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
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υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο 
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διεθνείς 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης ή η εθνική 
νομοθεσία στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου, ή με τις διεθνείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διατάξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧIV.

Or. en

Τροπολογία 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο 
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διεθνείς
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις
που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο 
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις
υποχρεώσεις όσον αφορά τις εργασιακές 
συνθήκες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού 
σύμφωνα με τους εθνικούς εργατικούς 
νόμους και διατάξεις που διέπουν τις 
διαδικασίες παραγωγής και σύμφωνα με 
τις διεθνείς συμβάσεις που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ, ανάλογα με το τι 
συμφέρει περισσότερο τους 
εργαζόμενους.

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

Or. en

Τροπολογία 682
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον κατά τρόπο
ισοδύναμο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διεθνείς 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις
που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

5. Οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν
μια σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν
διαπιστώσουν με βάση σαφή και επαρκή 
στοιχεία ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να αναθέτουν μια σύμβαση σε 
υποψήφιο που αποδεικνύεται ότι παραβαίνει το κοινωνικό, εργατικό και περιβαλλοντικό 
δίκαιο.
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Τροπολογία 683
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορεί να 
αποφασίσουν να εξετάσουν τις 
προσφορές πριν από την επαλήθευση της 
καταλληλότητας των προσφερόντων, 
εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 70 έως 79, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν θα ανατεθεί σε 
προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί δυνάμει του άρθρου 74 ή που 
δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που 
ορίζει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παράγραφος 1 και το άρθρο 
74.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 684
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορεί να 
αποφασίσουν να εξετάσουν τις 
προσφορές πριν από την επαλήθευση της 
καταλληλότητας των προσφερόντων, 
εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 70 έως 79, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν θα ανατεθεί σε 
προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί δυνάμει του άρθρου 74 ή που 
δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που 

διαγράφεται
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ορίζει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παράγραφος 1 και το άρθρο 
74.

Or. fr

Τροπολογία 685
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορεί να 
αποφασίσουν να εξετάσουν τις 
προσφορές πριν από την επαλήθευση της 
καταλληλότητας των προσφερόντων, 
εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 70 έως 79, 
συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η 
σύμβαση δεν θα ανατεθεί σε 
προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί δυνάμει του άρθρου 74 ή που 
δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που 
ορίζει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παράγραφος 1 και το άρθρο 
74.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, με σκοπό την 
τροποποίηση του καταλόγου του 

διαγράφεται
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παραρτήματος XIV, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων 
διεθνών συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 687
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, με σκοπό την 
τροποποίηση του καταλόγου του 
παραρτήματος XIV, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων 
διεθνών συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 688
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να 
εξασφαλίσουν μια κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και 
των πόρων που απαιτούνται για την 
εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστές 
διαδικασίες ή σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, να θεσπίσουν αντικειμενικούς 
κανόνες και κριτήρια που αντανακλούν την 

2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να 
εξασφαλίσουν μια κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και 
των πόρων που απαιτούνται για την 
εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστές 
διαδικασίες ή σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, να θεσπίσουν αντικειμενικούς 
κανόνες και κριτήρια που αντανακλούν την 
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ανάγκη αυτή και να επιτρέψουν στον 
αναθέτοντα φορέα να μειώσει τον αριθμό 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορές ή να συμμετάσχουν 
σε διαπραγμάτευση. Ο αριθμός των 
επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει 
οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 
ανταγωνισμού.

ανάγκη αυτή και να επιτρέψουν στον 
αναθέτοντα φορέα να μειώσει τον αριθμό 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορές ή να συμμετάσχουν 
σε διαπραγμάτευση.

Or. en

Τροπολογία 689
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα 
κριτήρια για τον αποκλεισμό και την 
επιλογή των οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα 
σύστημα προεπιλογής περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητές του, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις 
απαιτείται, να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με τους εν λόγω 
φορείς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει 
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα 
μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος 
του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την 
παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ 
μέρους των εν λόγω φορέων. Στην 
περίπτωση της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν 
ο οικονομικός φορέας και οι εν λόγω 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα 
κριτήρια για τον αποκλεισμό και την 
επιλογή των οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα 
σύστημα προεπιλογής περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητές του, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις 
απαιτείται, να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με τους εν λόγω 
φορείς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει 
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα 
μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος 
του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την 
παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ 
μέρους των εν λόγω φορέων. Οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν 
ο οικονομικός φορέας και οι εν λόγω 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.



AM\909613EL.doc 161/190 PE492.862v01-00

EL

Or. it

Τροπολογία 690
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
για τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα 
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί 
κανόνες και τα κριτήρια για τον 
αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν 
τους λόγους αποκλεισμού που 
παρατίθενται στο άρθρο 55 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
για τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα 
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί 
κανόνες και τα κριτήρια για τον 
αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν 
τους λόγους αποκλεισμού που 
παρατίθενται στο άρθρο 55 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν, 
συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 55, 
παρ. 4 και 5 περί μέτρων αυτοκάθαρσης.

Or. en

Τροπολογία 691
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
για τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα 
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί 

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
για τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα 
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί 
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κανόνες και τα κριτήρια για τον 
αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν 
τους λόγους αποκλεισμού που 
παρατίθενται στο άρθρο 55 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

κανόνες και τα κριτήρια για τον 
αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες ή σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, μπορούν να 
περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού 
που παρατίθενται στο άρθρο 55 της 
οδηγίας 2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

Or. fr

Τροπολογία 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
για τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα 
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί 
κανόνες και τα κριτήρια για τον 
αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν 
τους λόγους αποκλεισμού που 
παρατίθενται στο άρθρο 55 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
για τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα 
προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί 
κανόνες και τα κριτήρια για τον 
αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, περιλαμβάνουν τους λόγους 
αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 
55 της οδηγίας [.../.../EΕ][που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ περί 
δημοσίων συμβάσεων] με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε 
αυτήν.

Or. en
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Τροπολογία 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι 
αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια 
και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους 
αποκλεισμού που απαριθμούνται στο 
άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 694
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής 
που παρατίθενται στο άρθρο 56 της 
οδηγίας 2004/18/EΚ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα όρια για τις 
απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους 
κύκλους εργασιών, όπως προβλέπεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του εν 
λόγω άρθρου.

2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν
να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής 
που παρατίθενται στο άρθρο 56 της 
οδηγίας 2004/18/EΚ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα όρια για τις 
απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους 
κύκλους εργασιών, την αποδοχή 
υπεύθυνων δηλώσεων και του 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων 
συμβάσεων, όπως προβλέπεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του εν 
λόγω άρθρου.

Or. en
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Τροπολογία 695
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τον σκοπό της εφαρμογής των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 57 έως 60 της 
οδηγίας 2004/18/EΚ.

3. Για τον σκοπό της εφαρμογής των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 55 έως 60 της 
οδηγίας 2004/18/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 696
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς, εάν ζητούν την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες, πρέπει 
να παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη 
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που 
έχουν πιστοποιηθεί από οργανισμούς που 
εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών 
προτύπων για την πιστοποίηση.

Οι αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη 
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που 
έχουν πιστοποιηθεί από συγκεκριμένους
οργανισμούς αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 697
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας εκ μέρους των οικονομικών 
φορέων οσάκις αυτοί δεν είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν πιστοποιητικά όπως τα 
προαναφερόμενα ή να τα εξασφαλίσουν 
μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες, υπό τον 
όρο ότι η έλλειψη πρόσβασης δεν 
οφείλεται στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Εντούτοις, για την αποφυγή 
διακρίσεων έναντι των προσφερόντων
που επενδύουν χρόνο και χρήματα σε 
πιστοποιητικά, η παροχή ισοδυναμίας με 
συγκεκριμένο σήμα πρέπει να επιβαρύνει 
τον προσφέροντα που αιτείται την 
ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 698
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ μέρους 
των οικονομικών φορέων οσάκις αυτοί δεν 
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες.

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς 
των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή 
να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες 
προθεσμίες, υπό τον όρο ότι η έλλειψη 
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πρόσβασης δεν οφείλεται στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Εντούτοις, για την αποφυγή διακρίσεων 
έναντι των προσφερόντων που επενδύουν 
χρόνο και χρήματα σε πιστοποιητικά, η 
παροχή ισοδυναμίας με συγκεκριμένο 
σήμα πρέπει να επιβαρύνει τον 
προσφέροντα που αιτείται την 
ισοδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 699
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη των εθνικών,
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι:

Or. en

Τροπολογία 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει 
του οποίου οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι η 
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ακόλουθα: πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.

Or. fr

Τροπολογία 701
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει 
του οποίου οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις, είναι εκείνο της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. Όταν η δημόσια 
σύμβαση αφορά την προμήθεια αγαθών, 
και ειδικότερα τυποποιημένων αγαθών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
βασίζονται στο κριτήριο του πλέον 
χαμηλού κόστους για την ανάθεση της 
σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 702
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 

Με την επιφύλαξη των εθνικών,
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις βασίζονται σε 
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ακόλουθα: πολλαπλά κριτήρια που προσδιορίζουν 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.

Or. fr

Τροπολογία 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει 
του οποίου οι αναθέτουσες αρχές
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη και 
από άποψη βιωσιμότητας προσφορά.

Or. de

Τροπολογία 704
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει 
του οποίου οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.

Or. de
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Τροπολογία 705
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 706
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 707
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 708
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 709
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 710
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 711
Evelyne Gebhardt

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

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 712
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 713
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 714
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χαμηλότερο κόστος. (β) η χαμηλότερη τιμή μόνο στις 
περιπτώσεις όπου δεν διατίθενται άλλα 
κριτήρια ανάθεσης από αντικειμενική 
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άποψη, και συγκεκριμένα για 
τυποποιημένα προϊόντα όπως ορίζονται 
στο σημείο 22α (νέο) του άρθρου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ το καθοριστικό κριτήριο ανάθεσης στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να είναι ο πιο 
συμφέρων από οικονομική άποψη προσφέρων, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής πρέπει να 
διατηρηθεί για τα τυποποιημένα προϊόντα. Τα τυποποιημένα προϊόντα ορίζονται ως προϊόντα 
που δεν διαφέρουν σημαντικά στη σύνθεσή τους ή στα χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αναθέτων φορέας έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 716
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αναθέτων φορέας έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 

διαγράφεται
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του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. en

Τροπολογία 717
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αναθέτων φορέας έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της 
τιμής είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Ο αναθέτων φορέας έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. en

Τροπολογία 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αναθέτων φορέας έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της 
τιμής είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Το κόστος αξιολογείται χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, σύμφωνα με
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
77.

Or. de
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Τροπολογία 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται 
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 κατά την κρίση του 
αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται βάσει 
διάφορων κριτηρίων που συνδέονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης.
Στα εν λόγω κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος, και άλλα κριτήρια που 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης σύμβασης.
Το κόστος αξιολογείται σύμφωνα με 
προσέγγιση αποδοτικότητας/ κόστους, 
όπως είναι ο υπολογισμός του κόστους 
κύκλου ζωής, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 77.
Για τα ιδιαίτερα τυποποιημένα προϊόντα 
και υπηρεσίες, η τιμή θα είναι το πλέον 
καθοριστικό κριτήριο ανάθεσης.
Τα άλλα κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα:

Or. fr

Τροπολογία 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται 
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται 
βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το 
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με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης.

αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας
σύμβασης και, όταν είναι δυνατόν, βάσει 
της αποτίμησης σε νόμισμα του κύκλου 
ζωής όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 
22.

Or. en

Τροπολογία 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται 
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης.

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

Or. fr

Τροπολογία 722
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται 
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται 
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
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σύμβασης. δημόσιας σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), και άλλα κριτήρια που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης, όπως:

.

Or. fr

Τροπολογία 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), 
και άλλα κριτήρια που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, 
όπως:

Στα εν λόγω κριτήρια μπορούν να
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β), και άλλα κριτήρια που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης σύμβασης, όπως:

Or. en

Τροπολογία 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), και άλλα κριτήρια που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης, όπως:

Το κόστος αξιολογείται σύμφωνα με 
προσέγγιση αποδοτικότητας/ κόστους, 
όπως είναι ο υπολογισμός του κόστους 
κύκλου ζωής, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 77. Για τα 
ιδιαίτερα τυποποιημένα προϊόντα και 
υπηρεσίες, η τιμή θα είναι το πλέον 
καθοριστικό κριτήριο ανάθεσης. Τα άλλα 
κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνουν 
ειδικότερα:

Or. fr

Τροπολογία 726
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), και άλλα κριτήρια που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης, όπως:

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται και 
άλλα κριτήρια που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας
σύμβασης, όπως:

Or. de

Τροπολογία 727
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
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εκτός από την τιμή ή το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), και άλλα κριτήρια που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης, όπως:

εκτός από την τιμή, και άλλα κριτήρια που 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

Or. en

Τροπολογία 728
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και
των καινοτόμων πτυχών, της 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της 
τεχνικής συνδρομής, των συνθηκών 
παράδοσης (ημερομηνία παράδοσης, 
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διαδικασία παράδοσης και προθεσμία 
παράδοσης ή εκτέλεσης)•

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος κριτηρίων – πέρα από αυτά της τιμής και του κόστους – ο οποίος μπορεί να 
ληφθεί υπόψη δεν είναι πλήρης αλλά ανοικτός και αυτό πρέπει να είναι σαφές στη διατύπωση 
του άρθρου.

Τροπολογία 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 731
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) δαπάνες κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 67

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής πρέπει να είναι μια από τις επιλογές προσδιορισμού της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αντί κάποιας εναλλακτικής προς αυτήν.

Τροπολογία 732
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 
υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
τήρηση των συλλογικών συμβάσεων·
(Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να 
τοποθετηθεί πριν από στοιχείο α) της 
παρούσας παραγράφου.)

Or. it

Τροπολογία 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ο οποίος ορίζει ότι, μετά την ανάθεση της σύμβασης, το προσωπικό στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης μπορεί να αντικατασταθεί με τη συναίνεση του 
αναθέτοντος φορέα και ότι ο τελευταίος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι αντικαταστάσεις 
διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα, θα οδηγούσε σε υπερβολικό γραφειοκρατικό 
φόρτο και ίσως να δημιουργούσε προβλήματα στον τομέα του εργατικού δικαίου, ιδίως για τις 
ΜΜΕ. Επιπλέον, ο κανόνας αυτός θα ήταν αντίθετος προς τον διαχωρισμό μεταξύ κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και κριτηρίων ανάθεσης.

Τροπολογία 734
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν έργο και 
ιδιαίτερα τη σύλληψη έργου, μπορεί να 
ληφθούν υπόψη η οργάνωση, τα προσόντα 
και η πείρα του προσωπικού στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση 
του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συναίνεσης του αναθέτοντος 
φορέα, ο οποίος πρέπει να επιβεβαιώσει 
ότι οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να εξαρτάται από την αναθέτουσα αρχή. Για την αναπαλαίωση παλαιών κτηρίων, 
για παράδειγμα, τα κριτήρια αυτά είναι τόσο σημαντικά όσο και στην περίπτωση της σύλληψης 
του έργου. 

Τροπολογία 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) οσάκις η ποιότητα του προσωπικού 
είναι υψίστης σημασίας για την εκτέλεση 
της σύμβασης, μπορεί να ληφθούν υπόψη 
η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού 
προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
συναίνεσης του αναθέτοντος φορέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο για τα προσόντα και την πείρα του προσωπικού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο 
σε σχέση, για παράδειγμα, με πνευματικές υπηρεσίες, όπου τα προσόντα και η πείρα ενός 
συγκεκριμένου προσώπου είναι υψίστης σημασίας για την παροχή μιας υπηρεσίας υψηλής 
ποιότητας. Παρά ταύτα, εάν όμως λαμβάνεται υπόψη για όλα τα είδη των υπηρεσιών, πρέπει 
τουλάχιστον να διευκρινισθεί ότι το κριτήριο αυτό μπορεί να εφαρμόζεται εάν τα προσόντα και 
η πείρα του προσωπικού είναι υψίστης σημασίας για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας 
υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία 736
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού 
προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι 
αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμα 
προσόντα και πείρα·

Or. en

Τροπολογία 737
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, τα κριτήρια που δεν σχετίζονται με τις 
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εάν συνδέονται στενά με το 
αντικείμενο της σύμβασης. Η συνεκτίμηση των διαδικασιών παραγωγής κατά τον προσδιορισμό 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αντιβαίνει προς αυτή την αρχή.

Τροπολογία 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 739
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 740
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
σταδίου του κύκλου ζωής τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, 
καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά περίπλοκη διατύπωση – περιττή.

Τροπολογία 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) κοινωνικά κριτήρια όπως η τήρηση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι 
διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια, 
οι συλλογικές συμβάσεις, η ισότητα 
μεταξύ των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
εξισορρόπηση επαγγελματικής-ιδιωτικής 
ζωής), η κοινωνική ενσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών 
απασχόλησης για ανάπηρους, 
μειονεκτούντες ή κοινωνικά αδύναμους 
εργαζομένους (όπως μακροχρόνια 
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άνεργοι, Ρομά, μετανάστες ή νεότεροι και 
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι), η πρόσβαση σε 
μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης στον 
χώρο εργασίας, η συμμετοχή των 
χρηστών και η διαβούλευση με αυτούς, η 
προσιτότητα των τιμών, ένα δικαιότερο 
από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ηθικής εμπόριο·

Or. de

Τροπολογία 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τα χαρακτηριστικά που συνδέονται 
με τις συνθήκες εργασίας που αφορούν 
την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων ή την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων 
ατόμων ή των ατόμων με αναπηρία 
ανάμεσα στα πρόσωπα που είναι 
επιφορτισμένα με την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 743
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) κοινωνικά κριτήρια, όπως, για 
παράδειγμα, η ισορροπία των φύλων, η 
κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένων 
των ευκαιριών απασχόλησης για τους 
εργαζομένους με αναπηρίες, τους 
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μειονεκτούντες και τους ευάλωτους 
εργαζομένους, πρόσβαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση στον χώρο 
εργασίας, συμμετοχή των χρηστών και 
διαβούλευση με αυτούς, οικονομική 
προσιτότητα·

Or. it

Τροπολογία 744
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν μπορούν να 
παρέχουν στον εν λόγω αναθέτοντα φορέα 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής. 
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων που παρέχουν οι 
προσφέροντες, εάν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

221. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με 
το αντικείμενο της σύμβασης (τούτο δεν 
αποκλείει άδηλα χαρακτηριστικά όπως 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών όπως τα 
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής)· 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού και θεμιτού
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες. Οι αναθέτουσες αρχές
επαληθεύουν αποτελεσματικά, βάσει των 
πληροφοριών και αποδείξεων που 
παρέχουν οι προσφέροντες, εάν οι 
προσφορές πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.

Or. de

Τροπολογία 747
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν μπορούν να 
παρέχουν στον εν λόγω αναθέτοντα φορέα 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 

4. Τα κριτήρια ανάθεσης συνοδεύονται 
από απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.
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και αποδείξεων που παρέχουν οι 
προσφέροντες, εάν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή διάταξη.

Τροπολογία 748
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοστολόγηση κύκλου ζωής καλύπτει 
τις ακόλουθες δαπάνες, στον βαθμό που 
έχουν συνάφεια, κατά τον κύκλο ζωής 
ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός 
έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 
22:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής πρέπει να αρχίζει την στιγμή της αγοράς και να περιορίζεται 
στις εσωτερικές δαπάνες. Οι εξωτερικές δαπάνες είναι δύσκολο να υπολογισθούν ποσοτικά και 
ταυτόχρονα η κοστολόγηση του κύκλου ζωής δεν πρέπει να οδηγεί σε νέους φραγμούς για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Οι εξωτερικές δαπάνες 
πρέπει λοιπόν να μην περιλαμβάνονται στην κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

Τροπολογία 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τη χρήση, όπως οι δαπάνες συντήρησης 
και απόδοσης των πόρων 
(συμπεριλαμβανομένη και της 
ενεργειακής απόδοσης), οι δαπάνες 
συλλογής και ανακύκλωσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής, και οι δαπάνες κοινωνικού 
αντίκτυπου όταν αυτές έχουν σχέση με 
την εκτέλεση της σύμβασης. Το 
εσωτερικό κόστος περιλαμβάνει επίσης 
τη συνεκτίμηση των δαπανών
αποδοτικού σχεδιασμού, 
προγραμματισμού και διαδικασίας όπως 
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Or. en


