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Τροπολογία 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον προσδιορισμό του κόστους του κύκλου ζωής πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το κριτήριο δεν πρέπει να συνιστά άχθος για τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν κόστος και διοικητικό άχθος στον 
προσδιορισμό του κόστους του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Στην πράξη μπορεί επίσης να 
συνιστά επιπλοκή καθόσον υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες που επιτρέπονται προς 
προσδιορισμό του κόστους.

Τροπολογία 751
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) κόστος που σχετίζεται με την αγορά,

(α α) κόστος χρήσης, όπως είναι οι 
δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας και η 
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χρήση άλλων πόρων,
(α β) κόστος συντήρησης,

(α γ) κόστος του τέλους του κύκλου ζωής, 
όπως είναι οι δαπάνες συλλογής και 
ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 752
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εξωτερικό κόστος είναι δύσκολο να εκφρασθεί ποσοτικά και ταυτόχρονα το κόστος του 
κύκλου ζωής δεν πρέπει να οδηγήσει σε νέους φραγμούς για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
και υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς. Το εξωτερικό κόστος δεν πρέπει συνεπώς να 
περιληφθεί στο κόστος κύκλου ζωής.

Τροπολογία 753
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 754
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον προσδιορισμό του κόστους του κύκλου ζωής πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το κριτήριο δεν πρέπει να συνιστά άχθος για τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν κόστος και διοικητικό άχθος στον 
προσδιορισμό του κόστους του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Στην πράξη μπορεί επίσης να 
συνιστά επιπλοκή καθόσον υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες που επιτρέπονται προς 
προσδιορισμό του κόστους.

Τροπολογία 756
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όταν οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν 
το κόστος χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους 
κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της 
δημόσιας σύμβασης τα δεδομένα που 
πρέπει να παράσχουν οι προσφέροντες 
και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει η 
αναθέτουσα αρχή για να προσδιορίσει το 
κόστος κύκλου ζωής. Η μέθοδος που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση αυτού 
του κόστους κύκλου ζωής πρέπει να 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 757
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές 
χρησιμοποιούν προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, αναφέρουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τα 
δεδομένα που πρέπει να παράσχουν οι 
προσφέροντες και τη μέθοδο που θα 
χρησιμοποιήσει η αναθέτουσα αρχή για 
να προσδιορίσει βάσει αυτών των 
δεδομένων το κόστος κύκλου ζωής.

(α) έχει καταρτιστεί βάσει επιστημονικής 
πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων, που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·
(β) έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη 
ή συνεχή εφαρμογή·
(γ) είναι προσιτή σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο να ορίζονται λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος αρχίζοντας από το χρονικό σημείο αγοράς, όπως ζητείται 
ανωτέρω. Επειδή το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει σχετικών με 
γεγονότα δεδομένων, πρέπει να επιφορτίζονται οι αναθέτουσες αρχές με τη χρησιμοποίηση 
δικής τους μεθοδολογίας (η οποία πάντως πρέπει να δημοσιοποιηθεί).

Τροπολογία 758
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει καταρτιστεί βάσει επιστημονικής 
πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων, που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

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

Or. en

Τροπολογία 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει καταρτιστεί βάσει επιστημονικής 
πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων, που 
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

(α) έχει καταρτισθεί σε στενή διαβούλευση 
με τους ενδιαφερομένους κύκλους 
συμφερόντων; περιλαμβανομένου του 
τομέα, και βασίζεται σε επιστημονικές 
πληροφορίες ή βασίζεται σε άλλα 
κριτήρια που μπορούν να επαληθευθούν 
με αντικειμενικό τρόπο και που δεν 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 760
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη 
ή συνεχή εφαρμογή·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 761
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Τα δεδομένα που απαιτούνται 
μπορεί να παρέχονται με εύλογη 
προσπάθεια από οικονομικούς φορείς που 
επιδεικνύουν τη συνήθη επιμέλεια, 
περιλαμβανομένων φορέων από τρίτες 
χώρες

Or. en

Τροπολογία 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Τα δεδομένα που απαιτούνται 
μπορεί να παρέχονται με εύλογη 
προσπάθεια από οικονομικούς φορείς που
επιδεικνύουν τη συνήθη επιμέλεια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον προσδιορισμό του κόστους του κύκλου ζωής πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το κριτήριο δεν πρέπει να συνιστά άχθος για τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν κόστος και διοικητικό άχθος στον 
προσδιορισμό του κόστους του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Στην πράξη μπορεί επίσης να 
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συνιστά επιπλοκή καθόσον υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες που επιτρέπονται προς 
προσδιορισμό του κόστους.

Τροπολογία 763
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 764
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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μεθοδολογία που έχει υποδείξει ο 
αναθέτων φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο να ορίζονται λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος αρχίζοντας από το χρονικό σημείο αγοράς, όπως ζητείται 
ανωτέρω. Επειδή το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει σχετικών με 
γεγονότα δεδομένων, πρέπει να επιφορτίζονται οι αναθέτουσες αρχές με τη χρησιμοποίηση 
δικής τους μεθοδολογίας (η οποία πάντως πρέπει να δημοσιοποιηθεί).

Τροπολογία 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
εφαρμόζεται στα κριτήρια ανάθεσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 
όταν περιλαμβάνεται η κοστολόγηση του 
κύκλου ζωής.

διαγράφεται

Ένας κατάλογος των εν λόγω 
νομοθετικών και κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ορίζεται στο παράρτημα XV. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98 αναφορικά με 
την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου, 
όταν βάσει της θέσπισης νέων νόμων, της 
κατάργησης ή της τροποποίησής τους, οι 
εν λόγω τροποποιήσεις αποδειχθούν 
αναγκαίες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές να χρησιμοποιούν το κόστος του κύκλου 
ζωής ως κριτήριο ανάθεσης είναι καλοδεχούμενες. Ωστόσο, η νομική απαίτηση αναφέρεται σε 
μια μελλοντική μέθοδο υπολογισμού, που απομένει να διευκρινισθεί και η οποία θα πρέπει να 
απορριφθεί στην παρούσα φάση λόγω μη προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 766
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
εφαρμόζεται στα κριτήρια ανάθεσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 
όταν περιλαμβάνεται η κοστολόγηση του 
κύκλου ζωής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο να ορίζονται λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος αρχίζοντας από το χρονικό σημείο αγοράς, όπως ζητείται 
ανωτέρω. Επειδή το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει σχετικών με
γεγονότα δεδομένων, πρέπει να επιφορτίζονται οι αναθέτουσες αρχές με τη χρησιμοποίηση 
δικής τους μεθοδολογίας (η οποία πάντως πρέπει να δημοσιοποιηθεί).

Τροπολογία 767
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 3. Οιαδήποτε κοινή μεθοδολογία για τον 
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για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται
στα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 76 παράγραφος 1 όταν 
περιλαμβάνεται η κοστολόγηση του 
κύκλου ζωής.

υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής που 
έχει εγκριθεί στο πλαίσιο νομοθετικής 
πράξης της Ένωσης σύμφωνα με ειδική 
νομοθεσία τομέα ή ως μέρος ευρωπαϊκών 
τεχνικών προδιαγραφών θεωρείται ότι 
πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και μπορεί να 
περιλαμβάνεται στα κριτήρια ανάθεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 76 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται στα 
κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 76 παράγραφος 1 όταν
περιλαμβάνεται η κοστολόγηση του 
κύκλου ζωής.

3. Οσάκις κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής η 
οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, και 
εξωτερικούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, έχει καταστεί υποχρεωτική
στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια 
ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 76 
παράγραφος 1 περιλαμβάνεται η 
κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικό να εγκριθεί μια κοινή μέθοδος για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής μέσω 



PE492.870v02-00 14/194 AM\909614EL.doc

EL

νομοθετικής πράξης της Ένωσης και η Επιτροπή να μπορεί μόνο να επικαιροποιεί το 
παράρτημα XV. Η διατύπωση του άρθρου 67 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρέπει να καθιστά 
σαφές ότι εκχωρεί στην Επιτροπή μόνο το δικαίωμα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων με 
στόχο την επικαιροποίηση του παραρτήματος XV. Σε ουδεμία περίπτωση δεν αποτελεί βάση για 
την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή για να καταστεί υποχρεωτική η 
μεθοδολογία προσδιορισμού του κόστους κύκλου ζωής.

Τροπολογία 769
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας κατάλογος των εν λόγω 
νομοθετικών και κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ορίζεται στο παράρτημα XV. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98 αναφορικά με 
την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου, 
όταν βάσει της θέσπισης νέων νόμων, της 
κατάργησης ή της τροποποίησής τους, οι 
εν λόγω τροποποιήσεις αποδειχθούν 
αναγκαίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο να ορίζονται λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στην παρούσα οδηγία εάν η κοστολόγηση κύκλου ζωής 
περιορίζεται στο εσωτερικό κόστος αρχίζοντας από το χρονικό σημείο αγοράς, όπως ζητείται 
ανωτέρω. Επειδή το εσωτερικό κόστος μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα βάσει σχετικών με 
γεγονότα δεδομένων, πρέπει να επιφορτίζονται οι αναθέτουσες αρχές με τη χρησιμοποίηση 
δικής τους μεθοδολογίας (η οποία πάντως πρέπει να δημοσιοποιηθεί).

Amendment 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών 
και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ορίζεται
στο παράρτημα XV. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 98 αναφορικά με την ενημέρωση 
του εν λόγω καταλόγου, όταν βάσει της 
θέσπισης νέων νόμων, της κατάργησης ή 
της τροποποίησής τους, οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αποδειχθούν αναγκαίες.

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών και 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρατίθεται
στο παράρτημα XV. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 98 αναφορικά με την ενημέρωση 
του εν λόγω καταλόγου, όταν βάσει της 
θέσπισης νέων νόμων, της κατάργησης ή 
της τροποποίησής τους, οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αποδειχθούν αναγκαίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 771
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κωλύματα στην ανάθεση Παραίτηση από τη σύναψη της 
συμβάσεως

Or. fr

Τροπολογία 772
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς δεν συνάπτουν τη 
σύμβαση με έναν επιλεγέντα υποψήφιο 
όταν πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Οι αναθέτοντες φορείς είναι ελεύθεροι να 
μην δίδουν συνέχεια σε διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
απόφαση να παραιτηθούν από τη σύναψη 
συμβάσεων αιτιολογείται και 
γνωστοποιείται στο σύνολο των 
υποψηφίων και στους προσφέροντες. Οι 
αναθέτοντες φορείς δεν συνάπτουν τη 
σύμβαση με έναν επιλεγέντα υποψήφιο 
όταν πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 773
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 α
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι 
προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, 
ο αναθέτων φορέας, πριν να απορρίψει 
τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις 
διευκρινίσεις για τα συστατικά στοιχεία 
των προσφορών, τις οποίες τυχόν κρίνει 
σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν 
να αφορούν ιδίως:
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της 
διεργασίας κατασκευής των προϊόντων ή 
της παροχής των υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή 
οιεσδήποτε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
που έχει στη διάθεσή του ο προσφέρων 
για την εκτέλεση του έργου, την 
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προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή 
των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνει ο προσφέρων·
δ) τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης της παροχής της 
εργασίας, της υπηρεσίας ή της 
προμήθειας·
ε) τη δυνατότητα λήψης κρατικής 
ενίσχυσης από τον προσφέροντα.
2. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει αυτά 
τα συστατικά στοιχεία προβαίνοντας σε 
διαβούλευση με τον προσφέροντα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες 
διευκρινίσεις.
3. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να 
ζητήσουν εξηγήσεις.
4. Οσάκις ο αναθέτων φορέας 
διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο 
αφού διεξαχθεί διαβούλευση με τον 
προσφέροντα και εάν αυτός δεν μπορέσει 
να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας 
την οποία τάσσει ο αναθέτων φορέας, ότι 
η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε κατά 
νόμο. Οσάκις ο αναθέτων φορέας 
απορρίπτει προσφορά υπό αυτές τις 
συνθήκες, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι το άρθρο 57 από την εν ισχύι οδηγία 2004/17/ΕΚ – δεν χρειάζεται να επέλθει αλλαγή.
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Τροπολογία 774
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 β
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται εφόσον 
δεν έχουν θεσπισθεί άλλες νομικές 
διατάξεις και σε προσφορές που 
καλύπτουν προϊόντα καταγόμενα από 
τρίτες χώρες με τις οποίες η Ένωση δεν 
έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή βάση, 
συμφωνία εξασφαλίζοντας συγκρίσιμη 
και ουσιαστική πρόσβαση για τις 
επιχειρήσεις στις αγορές των εν λόγω 
τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Ένωσης ή των κρατών μελών της έναντι 
τρίτων χωρών.
2. Οιαδήποτε προσφορά υποβάλλεται για 
την ανάθεση σύμβασης προμηθειών 
μπορεί να απορρίπτεται οσάκις το 
ποσοστό των προϊόντων καταγωγής 
τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου της 12ης 
Οκτωβρίου 1992 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, 
υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας 
των προϊόντων που συνιστούν την 
προσφορά. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου τα λογισμικά που 
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των 
δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως 
προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου 
εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων 
προσφορών που είναι ισοδύναμες 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 72, προτιμάται η 
προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί 
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κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το 
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται 
ισοδύναμο για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, εάν η διαφορά των 
τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.
Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι 
άλλης δυνάμει του πρώτου εδαφίου 
οσάκις η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 
αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει 
εξοπλισμό με διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη 
υφισταμένου εξοπλισμού, στοιχείο που θα 
οδηγούσε σε ασυμβατότητα, τεχνικές 
δυσχέρειες κατά τη λειτουργία και τη 
συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου για να καθορισθεί το ποσοστό 
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, 
όπου παραπέμπει η παράγραφος 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις 
οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το 
δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, 
έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς 
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 
των τρίτων χωρών στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών 
των διαπραγματεύσεων και σχετικά με 
την υλοποίηση στην πράξη όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου υπό το φως των 
εξελίξεων ως ανωτέρω.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο δεν έχει θεσπισθεί νέα διάταξη, είναι απαραίτητο και αιτιολογημένο να μένει κανείς πιστός 
στον ισχύοντα κανονισμό 

Τροπολογία 775
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 78 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78 γ
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται εφόσον 
δεν έχει θεσπισθεί άλλη νομική διάταξη. 
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οιεσδήποτε γενικού 
χαρακτήρα δυσχέρειες εκ του νόμου ή εκ 
των πραγμάτων τις οποίες συναντούν και 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους στη 
διασφάλιση της ανάθεσης συμβάσεων 
υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2014 και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σχετικά με το άνοιγμα των 
συμβάσεων υπηρεσιών στις τρίτες χώρες 
και σχετικά με την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων με τις χώρες αυτές 
στο εν λόγω θέμα, συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ.
3. Η Επιτροπή προσπαθεί να 
επανορθώσει την κατάσταση 
προσεγγίζοντας την τρίτη χώρα, όταν 
διαπιστώνει είτε βάσει των εκθέσεων στις 
οποίες παραπέμπει η παράγραφος 2 είτε 
βάσει άλλων πληροφοριών ότι όσον 
αφορά την ανάθεση συμβάσεων 
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υπηρεσιών μια τρίτη χώρα:
(α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης πραγματική πρόσβαση 
συγκρίσιμη με εκείνη που εξασφαλίζει η 
Ένωση στις επιχειρήσεις αυτής της 
χώρας· or
(β) δεν επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης εθνική μεταχείριση ή δεν 
παρέχει τις ίδιες δυνατότητες 
ανταγωνισμού με αυτές που τίθενται στη 
διάθεση των δικών της επιχειρήσεων· or
(γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις άλλης 
τρίτης χώρας ευνοϊκότερη μεταχείριση 
από ό,τι στις επιχειρήσεις της Ένωσης.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οιεσδήποτε δυσχέρειες εκ 
του νόμου ή εκ των πραγμάτων τις οποίες 
συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις 
τους και οι οποίες οφείλονται στη μη 
τήρηση των διεθνών διατάξεων 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που εμφαίνονται στο παράρτημα XIV 
όταν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν 
προσπαθήσει να διασφαλίσουν την 
ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.
5. Υπό τις συνθήκες στις οποίες 
παραπέμπουν οι παράγραφοι 3 και 4, η 
Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει 
απόφαση για την αναστολή ή τον 
περιορισμό, για χρονικό διάστημα που 
ορίζεται στην απόφαση, της ανάθεσης 
συμβάσεων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις:
α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω 
τρίτης χώρας·
β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που 
ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των 
οποίων βρίσκεται στην Ένωση αλλά δεν 
έχουν άμεση και πραγματική σύνδεση με 
την οικονομία κράτους μέλους·
(γ) που υποβάλλουν προσφορές με θέμα 
υπηρεσίες προερχόμενες από την εν λόγω 
τρίτη χώρα.
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Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία το ταχύτερο δυνατόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο δεν έχει θεσπισθεί νέα διάταξη, είναι απαραίτητο και αιτιολογημένο να μένει κανείς πιστός 
στον ισχύοντα κανονισμό

Τροπολογία 776
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 διαγράφεται
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν 
πληρούνται όλες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: 
(α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται 
είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 
50% από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·
(β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται 
είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 
20% από την τιμή ή το κόστος της 
δεύτερης χαμηλότερης προσφοράς·
(γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.
2. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να 
ζητήσουν εξηγήσεις.
3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, μπορεί να αφορούν 
συγκεκριμένα:
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(α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου κατασκευής των προϊόντων, της 
παροχής των υπηρεσιών και της μεθόδου 
δομικής κατασκευής·
(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση 
του έργου, την προμήθεια των προϊόντων 
ή την παροχή των υπηρεσιών· 
(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνει ο προσφέρων·
(δ) τη συμμόρφωση, 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 διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV ή, εάν 
οι ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·
(ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.
4. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα. 
Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο 
εάν τα δικαιολογητικά δεν αιτιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
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παρατίθενται στο παράρτημα XIV.
5. Εφόσον ο αναθέτων φορέας 
διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο 
μετά από διαβούλευση με τον 
προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων 
δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός 
επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει ο 
αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά 
κατά την έννοια του άρθρου 107 της 
Συνθήκης. Όταν ο αναθέτων φορέας 
απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.
6. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 97, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα 
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 
προσκομίζονται σε σχέση με τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 777
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν 
πληρούται τουλάχιστον μία των 
κατωτέρω προϋποθέσεων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αρμόζει να απαιτείται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να διαπιστωθεί ότι μία τιμή 
είναι ασυνήθιστα χαμηλή. Συχνά αρκεί να παρατηρείται απλώς μία από αυτές τις καταστάσεις 
για να είναι η τιμή ασυνήθιστα χαμηλή.

Τροπολογία 779
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν έχουν 
υποβληθεί τουλάχιστον πέντε προσφορές 
και πληρείται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. it

Τροπολογία 780
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



AM\909614EL.doc 27/194 PE492.870v02-00

EL

Τροπολογία 782
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 783
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) η τιμή ή το κόστος που εμφαίνεται 
σε  προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 
40 5 χαμηλότερο από την τιμή ή το 
κόστος που εκτιμάται επιδεικνύοντας τη 
δέουσα επιμέλεια από αναθέτουσα αρχή 
λαμβάνοντας υπόψη τους οφειλόμενους 
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φόρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόζει να προστεθεί και νέα κατάσταση όπου η τιμή να θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή.

Τροπολογία 785
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 786
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 788
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) η τιμή που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερη από τους εκ του νόμου ή εκ 
συμβάσεων οριζόμενους εθνικούς 
κατώτατους μισθούς, προστιθέμενων των 
προσαυξήσεων και των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.

Or. de

Τροπολογία 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται αρμόζον να απαιτείται να υπάρχουν πέντε προσφορές για να διαπιστωθεί ότι μία 
τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή.

Τροπολογία 790
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε
προσφορές.

(γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις
προσφορές.

Or. fr

Τροπολογία 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης 
να ζητήσουν εξηγήσεις που αφορούν την 
τιμή ή το κόστος που εμφαίνονται σε 
προσφορά όταν πληρούνται άλλες 
προϋποθέσεις πέραν εκείνων της 
παραγράφου 1, επί παραδείγματι εάν η 
τιμή ή το κόστος που εμφαίνονται σε 
προσφορά είναι σημαντικά χαμηλότερα 
από τις τιμές ή το κόστος που 
εμφαίνονται σε άλλες προσφορές ή από 
την τιμή ή το κόστος που εκτιμά η 
αναθέτουσα αρχή, και η πιθανότητα η 
τιμή ή το κόστος να είναι ασυνήθιστα 
χαμηλά είναι πολύ υψηλή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να ζητούν εξηγήσεις για να 
διαπιστώσουν εάν μία τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, επίσης και σε άλλες καταστάσεις πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Επιπροσθέτως συνιστάται να δίδονται μερικά 
παραδείγματα αυτών των πρόσθετων περιπτώσεων.

Τροπολογία 792
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι 
αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται επίσης 
να ζητήσουν εξηγήσεις.

Or. de

Τροπολογία 793
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι αναθέτουσες αρχές συνεκτιμούν 
τη συμμόρφωση προς την εργατική 
νομοθεσία στις διαδικασίες συμβάσεων 
ανάθεσης υπηρεσιών στις οποίες υπάρχει 
αναπλήρωση προσωπικού και που 
προορίζονται για επιχειρήσεις των 
οικονομικών τομέων που θεωρούνται ότι 
χαρακτηρίζονται από ένταση εργατικού 
δυναμικού και που παρέχουν χαμηλή 
προστιθέμενη αξία, ενώ θεωρούν ως μη 
κανονικές ή ως δυσανάλογες όλες εκείνες 
τις προσφορές των οποίων η τιμή είναι 
χαμηλότερη από το μισθολογικό και το 
εγγενές προς αυτό κόστος που ορίζουν οι 
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συλλογικές συμβάσεις ή προς το ελάχιστο 
κόστος που προσδιορίζει η εργατική 
νομοθεσία.

Or. es

Τροπολογία 794
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι 
προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με τις προμήθειες, τα 
έργα ή τις υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή, 
πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, 
ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη 
σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες κρίνει 
σκόπιμες.
Οι εν λόγω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν 
συγκεκριμένα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 795
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, 
την προμήθεια των προϊόντων ή την 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμμόρφωση, 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 διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XIV ή, εάν οι ανωτέρω 
διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·

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

Or. en

Τροπολογία 797
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, 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 

δ) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για 
την προστασία της εργασίας και τις 
εργασιακές συνθήκες, οι οποίες ισχύουν 
στον τόπο εκτέλεσης της προμήθειας, της 
υπηρεσίας ή του έργου·
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με τις διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV ή, εάν 
οι ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμμόρφωση, 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 διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV ή, εάν 
οι ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·

(δ) τη συμμόρφωση, 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 που αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού όπως δηλώνονται στην 
εργατική νομοθεσία του κράτους και τις 
διατάξεις που διέπουν τις διεργασίες 
παραγωγής και τις διεθνείς συμβάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV, όποιο 
είναι ευνοϊκότερο για τους εργαζόμενους. 
Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν:
(i) εκείνες τις οποίες ορίζουν οι οκτώ 
βασικές συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, εξάλειψη 
της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής 
εργασίας, εξάλειψη των διακρίσεων όσον 
αφορά την απασχόληση και τα ελεύθερα 
επαγγέλματα, κατάργηση της παιδικής 
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εργασίας)·
(ii) την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 
(occupational safety and health)
(iii) τον χρόνο εργασίας
(iv) τους μισθούς
(v) την κοινωνική ασφάλιση

Or. en

Τροπολογία 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, 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 διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, 
με άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας·

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

Or. de
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Τροπολογία 800
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα.

διαγράφεται

Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο 
εάν τα δικαιολογητικά δεν αιτιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
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απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XIV.

απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου, του 
δικαίου προστασίας των δεδομένων ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις διεθνείς 
διατάξεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIV.

Or. en

Τροπολογία 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XIV.

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή διότι η τιμή ή το 
κόστος που εμφαίνεται σε προσφορά δεν 
καλύπτει το κόστος παραγωγής 
προϊόντος, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης έργων που συνιστούν το 
αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές 
συνθήκες και συγκεκριμένα εάν δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XIV

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς όφελος της ασφάλειας δικαίου οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να υποχρεώνονται να 
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απορρίπτουν την προσφορά οσάκις διαπιστώνουν ότι η τιμή που εμφαίνεται δεν καλύπτει το 
κόστος που επιβαρύνει τον οικονομικό φορέα. Πρέπει να τονισθεί ότι ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές – συγκεκριμένα εκείνες που δεν εγγυώνται την ανάκτηση του κόστους κατασκευής 
προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων που συνιστούν το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης – είναι από τους μείζονες παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

Οι αναθέτοντες φορείς απορρίπτουν μια 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή γιατί 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 
συνθήκες εργασίας κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού όπως δηλώνονται 
στην εργατική νομοθεσία και τις περί 
εργασίας διατάξεις του κράτους στο 
οποίο διεξάγονται οι διεργασίες 
παραγωγής και τις διεθνείς συμβάσεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIV, 
όποιο είναι ευνοϊκότερο για τους 
εργαζόμενους.
Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν:
α) εκείνες τις οποίες ορίζουν οι οκτώ 
βασικές συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, εξάλειψη 
της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής 
εργασίας, εξάλειψη των διακρίσεων όσον 
αφορά την απασχόληση και τα ελεύθερα 
επαγγέλματα, κατάργηση της παιδικής 
εργασίας)·
β) την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 
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(occupational safety and health)
γ) τον χρόνο εργασίας
δ) τους μισθούς
ε) την κοινωνική ασφάλιση

Or. en

Τροπολογία 804
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 805
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι προσφέροντες πρέπει, κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους, να 
παράσχουν υπεύθυνη δήλωση που να 
πιστοποιεί ότι για την προσφορά τους δεν 
λαμβάνουν κρατική ενίσχυση που θα ήταν 
ασυμβίβαστη με το άρθρο 107 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που δεν θα ήταν 
σύμφωνη προς το άρθρο 107 εάν το 
κράτος που χορηγεί την ενίσχυση αυτή 
ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
να παράσχουν, κατόπιν αιτήσεως του 
αναθέτοντος φορέα, όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά στοιχεία.

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

Εάν διαπιστωθεί ότι μια επιλεγείσα 
προσφορά έχει λάβει παράνομη κρατική 
ενίσχυση, η πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ακυρώνεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό από τις επιχειρήσεις των τρίτων χωρών που λάμνουν σημαντική δημόσια 
ενίσχυση, είναι ουσιαστικής σημασίας να δημιουργηθεί δίκαιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για το 
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σύνολο των προσφορών που υποβάλλονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να 
υποχρεώνεται ο αναθέτων φορέας να απορρίπτει τις προσφορές στις οποίες έχουν χορηγηθεί 
κρατικές ενισχύσεις ασυμβίβαστες με τη Συνθήκη.

Τροπολογία 806
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 
αυτομάτως τις προσφορές που 
παρουσιάζουν τιμή χαμηλότερη κατά 
περισσότερο από 50% από τη μέση τιμή 
όλων των υποβληθεισών προσφορών.

Or. it

Τροπολογία 807
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 97, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα 
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 
προσκομίζονται σε σχέση με τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της διατύπωσης της ισχύουσας οδηγίας.
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Τροπολογία 808
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Οσάκις ο αναθέτων φορέας, αφού 
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, σκοπεύει να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά 
προμηθειών και/ή υπηρεσιών καταγωγής 
εκτός της Ένωσης, στην οποία η αξία 
των μη καλυπτόμενων προμηθειών ή 
υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των προμηθειών ή 
υπηρεσιών που αποτελούν την προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 α, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους 
λόγους για τον ασυνήθιστα χαμηλό 
χαρακτήρα της τιμής ή του κόστους που 
χρεώνεται.
Ένας αναθέτων φορέας μπορεί να μη 
γνωστοποιήσει πληροφορίες εάν αυτό θα 
εμπόδιζε την επιβολή του νόμου, θα 
αντέβαινε με άλλο τρόπο στο δημόσιο 
συμφέρον, θα έθιγε τα νόμιμα εμπορικά 
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών 
οικονομικών φορέων ή θα μπορούσε να 
βλάψει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ 
τους.

Or. en

Τροπολογία 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 α
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα 
καταγωγής τρίτων χωρών με τις οποίες η 
Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή 
διμερή βάση, συμφωνία εξασφαλίζοντας 
συγκρίσιμη και ουσιαστική πρόσβαση 
των επιχειρήσεων της Ένωσης στις 
αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. 
Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων της Ένωσης ή των κρατών 
μελών της έναντι τρίτων χωρών.
2. Οιαδήποτε προσφορά υποβάλλεται για 
την ανάθεση σύμβασης προμηθειών 
μπορεί να απορρίπτεται οσάκις το 
ποσοστό των προϊόντων καταγωγής 
τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου της 12ης 
Οκτωβρίου 1992 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα[1], 
υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας 
των προϊόντων που συνιστούν την 
προσφορά. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου τα λογισμικά που 
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των 
δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως 
προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου 
εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων 
προσφορών που είναι ισοδύναμες 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 76, προτιμάται η 
προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί 
κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το 
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται 
ισοδύναμο για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, εάν η διαφορά των 
τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.
Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι 
άλλης δυνάμει του πρώτου εδαφίου 
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οσάκις η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 
αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει 
εξοπλισμό με διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη 
υφισταμένου εξοπλισμού, στοιχείο που θα 
οδηγούσε σε ασυμβατότητα, τεχνικές 
δυσχέρειες κατά τη λειτουργία και τη 
συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου για να καθορισθεί το ποσοστό 
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, 
όπου παραπέμπει η παράγραφος 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις 
οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το 
δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, 
έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς 
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 
των τρίτων χωρών στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών 
των διαπραγματεύσεων και σχετικά με 
την υλοποίηση στην πράξη όλων των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου υπό το φως των 
εξελίξεων ως ανωτέρω.
[1] ΕΕ L 302, 19.10.92, σ. 1 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Έως ότου να τεθεί εν ισχύι ο κανονισμός [COD 2012/0060] εφαρμόζεται το πρώην άρθρο 58 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προς αποφυγή οιουδήποτε νομικού κενού.
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Τροπολογία 810
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 α
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα 
καταγωγής τρίτων χωρών με τις οποίες η 
Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή 
διμερή βάση, συμφωνία εξασφαλίζοντας 
συγκρίσιμη και ουσιαστική πρόσβαση 
των επιχειρήσεων της Ένωσης στις 
αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. 
Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων της Ένωσης ή των κρατών 
μελών της έναντι τρίτων χωρών.
2. Οι συμβαλλόμενες οντότητες μπορούν 
να ζητήσουν από τους προσφέροντες να 
παράσχουν πληροφορίες για την 
προέλευση των αγαθών και υπηρεσιών 
που περιέχει η προσφορά και σχετικά με 
την αξία τους. Οιαδήποτε προσφορά 
υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης 
προμηθειών στην οποία η αξία των 
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, 
όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
για τη θέσπιση του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα[1], υπερβαίνει το 50 
% της συνολικής αξίας των προϊόντων ή 
υπηρεσιών που συνιστούν την προσφορά 
μπορεί να απορρίπτεται υπό τις εξής 
προϋποθέσεις.
3. Κατόπιν αιτήματος των 
συμβαλλομένων οντοτήτων, η Επιτροπή 
αξιολογεί εάν θα εγκρίνει, για συμβάσεις 
υπολογιζόμενης αξίας ίσης ή ανώτερης 
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των 5 000 000 ευρώ εκτός ΦΠΑ, τον 
αποκλεισμό από τις διαδικασίες για την 
κατακύρωση των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες 
προερχόμενες από το εξωτερικό της 
Ένωσης, εάν η αξία των αγαθών ή 
υπηρεσιών που προέρχονται από χώρα με 
την οποία η Ένωση δεν έχει συνάψει 
διεθνή συμφωνία στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων 
δεσμεύσεων για πρόσβαση στην αγορά ή 
για αγαθά ή υπηρεσίες που προέρχονται 
από χώρα με την οποία η Ένωση έχει 
συνάψει τέτοιου είδους συμφωνία, σε 
σχέση με την οποία συμφωνία όμως δεν 
εφαρμόζεται, υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των προϊόντων ή 
υπηρεσιών που συνιστούν την προσφορά.
4. Για συμβάσεις στις οποίες παραπέμπει 
η παράγραφος 3 η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστική πράξη που αφορά την 
έγκριση του προτιθέμενου αποκλεισμού. 
Οι εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.
5. Κατά τη θέσπιση εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 4, 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 τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες 
περιέχει, για τα αγαθά και/ή υπηρεσίες 
για τα οποία προτείνεται ο αποκλεισμός, 
σαφείς επιφυλάξεις σε σχέση με την 
πρόσβαση στην αγορά από την πλευρά 
της Ένωσης·
β) οσάκις συμφωνία στην οποία 
παραπέμπει το στοιχείο (α) δεν ισχύει και 
η τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις που 
οδηγούν σε έλλειψη ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας στο άνοιγμα της αγοράς 
μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω 
τρίτης χώρας.
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Για τους σκοπούς του στοιχείου β) 
θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη 
ουσιαστικής αμοιβαιότητας οσάκις τα 
περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών φορέων, των αγαθών 
και των υπηρεσιών της Ένωσης.
Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τον προβλεπόμενο 
αποκλεισμό όταν αυτός θα παραβίαζε 
δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά 
τις οποίες έχει αναλάβει η Ένωση στο 
πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών της.
6. Κατά την αποτίμηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:
α) σε ποιο βαθμό η νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων της οικείας χώρας 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και αποκλείει 
οιαδήποτε διάκριση σε βάρος των 
αγαθών, 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 αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.
7. Οι συμβάσεις που συνάπτονται με 
οικονομικό φορέα κατά παράβαση 
εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής 
που εκδίδονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 κατόπιν του σκοπούμενου 
αποκλεισμού που έχει κοινοποιηθεί από 
αναθέτουσες αρχές κηρύσσονται 
ανενεργές υπό την έννοια της οδηγίας 
2007/66/EΚ.

Or. en



PE492.870v02-00 48/194 AM\909614EL.doc

EL

Τροπολογία 811
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 α
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα 

καταγωγής τρίτων χωρών
1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες καταγωγής τρίτων χωρών με 
τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε 
πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία 
που να εξασφαλίζει πρόσβαση των 
κοινοτικών επιχειρήσεων συγκρίσιμη και 
ουσιαστική στις αγορές των εν λόγω 
τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται επίσης στις 
προσφορές που περιλαμβάνουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες από τρίτες χώρες, που 
αποτελούν το αντικείμενο επιφύλαξης 
σχετικά με την πρόσβαση στην 
ευρωπαϊκή αγορά δυνάμει διεθνών 
συμβάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις οι 
οποίες έχουν συναφθεί από την Ένωση 
(διμερείς συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών ή πολυμερής Σύμβαση για 
τις Δημόσιες Αγορές). Εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της 
έναντι τρίτων χωρών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από 
τους προσφέροντες να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 
των αγαθών και υπηρεσιών της 
προσφοράς τους, καθώς και με την αξία 
τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται 
δεκτές ως προκαταρκτικό αποδεικτικό 
μέσο. Ένας αναθέτων φορέας μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή της διαδικασίας, να ζητήσει 
μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης 
τεκμηρίωσης.  Κάθε προσφορά που 
υποβάλλεται για κατακύρωση σύμβασης 
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προμήθειας στο πλαίσιο της οποίας η 
αξία των προϊόντων που προέρχονται από 
τρίτες χώρες, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 
σχετικά με τη θέσπιση του Κοινοτικού 
Τελωνειακού Κώδικα, υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας των προϊόντων ή 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
της προσφοράς, μπορεί να απορρίπτεται. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον 
εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών 
θεωρούνται ως προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου 
εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων 
προσφορών που είναι ισοδύναμες 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 76, προτιμάται η 
προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2. Το 
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται 
ισοδύναμο, για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των 
τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.
Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι 
άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν 
η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 
αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από 
εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, 
πράγμα που θα οδηγούσε σε 
ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες 
κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε 
δυσανάλογες δαπάνες.
4. Προκειμένου να καθοριστούν, για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες καταγωγής 
τρίτων χωρών όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί 
το ευεργέτημα των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας με απόφαση του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 
1.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το 
δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, 
έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς 
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Κοινότητας στις αγορές 
των τρίτων χωρών στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών 
των διαπραγματεύσεων και σχετικά με 
την πρακτική εφαρμογή όλων των 
συναφθεισών συμφωνιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μπορούν, υπό το φως των εξελίξεων 
αυτών,  να τροποποιούν τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της έγκρισης κανονισμού σχετικά με την αμοιβαιότητα, πρέπει να διατηρηθούν, ως 
μεταβατικό μέτρο, οι σημερινές διατάξεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Τροπολογία 812
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 α
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές που δεν 

προέρχονται από την Ένωση
Όταν αναθέτων φορέας προτίθεται να 
δεχθεί ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που 
περιλαμβάνει έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες που δεν κατάγονται από την 
Ένωση, στην οποία η αξία των έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών που δεν 
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καλύπτονται υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας των έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών που αποτελούν την 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 37 α, ο 
αναθέτων φορέας ενημερώνει σχετικά 
τους άλλους προσφέροντες εξηγώντας 
γραπτώς για ποιους λόγους η τιμή ή το 
κόστος που προτείνεται είναι ασυνήθιστα 
χαμηλό.
Προσφορά που προέρχεται από τρίτη 
χώρα η οποία δεν δεσμεύεται από διεθνή 
συμφωνία, απορρίπτεται αυτομάτως όταν 
η τιμή ή το κόστος  είναι χαμηλότερο 
κατά περισσότερο του 50% του μέσου 
κόστους των άλλων προσφορών.

Or. fr

Τροπολογία 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 β
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οιεσδήποτε γενικού 
χαρακτήρα δυσχέρειες εκ του νόμου ή εκ 
των πραγμάτων τις οποίες συναντούν και 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους στη 
διασφάλιση της ανάθεσης συμβάσεων 
υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2014 και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σχετικά με το άνοιγμα των 
συμβάσεων υπηρεσιών στις τρίτες χώρες 
και σχετικά με την πρόοδο των 
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διαπραγματεύσεων με τις χώρες αυτές 
στο εν λόγω θέμα, συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ.
3. Η Επιτροπή προσπαθεί να 
επανορθώσει την κατάσταση 
προσεγγίζοντας την τρίτη χώρα, όταν 
διαπιστώνει είτε βάσει των εκθέσεων στις 
οποίες παραπέμπει η παράγραφος 2 είτε 
βάσει άλλων πληροφοριών ότι όσον 
αφορά την ανάθεση συμβάσεων 
υπηρεσιών μια τρίτη χώρα:
α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης πραγματική πρόσβαση 
συγκρίσιμη με εκείνη που εξασφαλίζει η 
Ένωση στις επιχειρήσεις αυτής της 
χώρας· ή
β) δεν επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης εθνική μεταχείριση ή δεν 
παρέχει τις ίδιες δυνατότητες 
ανταγωνισμού με αυτές που τίθενται στη 
διάθεση των δικών της επιχειρήσεων· ή
γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις άλλης 
τρίτης χώρας ευνοϊκότερη μεταχείριση 
από ό,τι στις επιχειρήσεις της Ένωσης.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για οιεσδήποτε δυσχέρειες εκ 
του νόμου ή εκ των πραγμάτων τις οποίες 
συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις 
τους και οι οποίες οφείλονται στη μη 
τήρηση των διεθνών διατάξεων 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που εμφαίνονται στο παράρτημα XIV 
όταν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν 
προσπαθήσει να διασφαλίσουν την 
ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.
5. Υπό τις συνθήκες στις οποίες 
παραπέμπουν οι παράγραφοι 3 και 4, η 
Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει 
απόφαση για την αναστολή ή τον 
περιορισμό, για χρονικό διάστημα που 
ορίζεται στην απόφαση, της ανάθεσης 
συμβάσεων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις:
α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω 
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τρίτης χώρας·
β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που 
ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των 
οποίων βρίσκεται στην Ένωση αλλά δεν 
έχουν άμεση και πραγματική σύνδεση με 
την οικονομία κράτους μέλους·
γ) που υποβάλλουν προσφορές με θέμα 
υπηρεσίες προερχόμενες από την εν λόγω 
τρίτη χώρα.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία το ταχύτερο δυνατόν.
Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τα μέτρα 
αυτά είτε με δική της πρωτοβουλία είτε 
κατ' αίτηση κράτους μέλους.
6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Ένωσης έναντι τρίτων χωρών οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έως ότου να τεθεί εν ισχύι ο κανονισμός [COD 2012/0060] εφαρμόζεται το πρώην άρθρο 59 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προς αποφυγή οιουδήποτε νομικού κενού.

Τροπολογία 814
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 79 β
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της έγκρισης κανονισμού σχετικά με την αμοιβαιότητα, πρέπει να διατηρηθούν, ως 
μεταβατικό μέτρο, οι σημερινές διατάξεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Τροπολογία 815
Robert Rochefort
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Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – κεφάλαιο 3 – τμήμα 3 – ενότητα 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενότητα 2α
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, 

καταγωγής τρίτων χωρών και σχέσεις με 
τις χώρες αυτές

Άρθρο 79 α
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα 

καταγόμενα από τρίτες χώρες χωρών
1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις 
προσφορές που περιέχουν προϊόντα 
καταγόμενα από τις τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε 
πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία 
που να εξασφαλίζει πρόσβαση των 
κοινοτικών επιχειρήσεων συγκρίσιμη και 
ουσιαστική στις αγορές των εν λόγω 
τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της 
έναντι τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για 
την ανάθεση σύμβασης προμηθειών 
μπορεί να απορριφθεί όταν το μέρος των 
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, 
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 
12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(12), 
υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας 
των προϊόντων που συνιστούν την εν 
λόγω προσφορά. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που 
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των 
δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως 
προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου 
εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων 
προσφορών που είναι ισοδύναμες 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 72, προτιμάται η 
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προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί 
κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το 
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται 
ισοδύναμο, για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των 
τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.
Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι 
άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν 
η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον 
αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από 
εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, 
πράγμα που θα οδηγούσε σε 
ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες 
κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε 
δυσανάλογες δαπάνες.
4. Προκειμένου να καθοριστούν, για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις 
οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας με 
απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το 
δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, 
έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς 
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 
των τρίτων χωρών στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών 
των διαπραγματεύσεων και σχετικά με 
την πρακτική εφαρμογή όλων των 
συναφθεισών συμφωνιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μπορούν, υπό το φως των εξελίξεων 
αυτών,  να τροποποιούν τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 79 β
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις τυχόν γενικού 
χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του 
νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην 
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σχετικά με το άνοιγμα των 
συμβάσεων υπηρεσιών στις τρίτες χώρες 
καθώς και σχετικά με την πορεία των 
διαπραγματεύσεων με τις χώρες αυτές για 
το εν λόγω θέμα, ιδίως στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ.
3. Η Επιτροπή προσπαθεί να 
επανορθώσει την κατάσταση όταν 
διαπιστώνει, είτε με βάση τις εκθέσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 είτε με 
βάση άλλα στοιχεία, ότι μια τρίτη χώρα, 
όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων 
υπηρεσιών: 
α) α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις 
της Ένωσης πραγματική πρόσβαση 
αντίστοιχη με εκείνη που εξασφαλίζει η 
Ένωση στις επιχειρήσεις αυτών των 
τρίτων χωρών·
β) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της 
Ένωσης το ευεργέτημα της εθνικής 
μεταχείρισης ή τις ίδιες δυνατότητες 
ανταγωνισμού με αυτές που 
προσφέρονται στις εθνικές επιχειρήσεις, 
ή
γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις από 
άλλες τρίτες χώρες ευνοϊκότερη 
μεταχείριση από ό, τι στις επιχειρήσεις 
της Ένωσης.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
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Επιτροπή για τις τυχόν γενικού 
χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του 
νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες 
οφείλονται στη μη τήρηση των διεθνών 
διατάξεων εργατικού δικαίου που 
αναφέρονται στο παράρτημα XIV στην 
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την 
ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες
5. Υπό τους όρους που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή, μπορεί 
ανά πάσα στιγμή, να προτείνει στο 
Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για την 
αναστολή ή τον περιορισμό, για περίοδο 
που ορίζεται στην απόφαση, της 
ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις:
α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω 
τρίτης χώρας·
β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που 
ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των 
οποίων βρίσκεται στην Ένωση αλλά δεν 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με 
την οικονομία κράτους μέλους·
γ) που υποβάλλουν προσφορές σχετικά με 
υπηρεσίες προερχόμενες από την εν λόγω 
τρίτη χώρα.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, το συντομότερο δυνατόν.
Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τα μέτρα 
αυτά είτε με δική της πρωτοβουλία είτε 
κατ' αίτηση κράτους μέλους.
6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων της 
Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμφωνίες σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
__________________
1 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διέγραψε τις διατάξεις αυτές ενόψει της έγκρισης της πρότασής της για το μέσο 
αμοιβαιότητας, Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση που σημειώνεται ως προς το κείμενο 
αυτό, και για να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού κενού, τα δύο αυτά άρθρα επανεισάγονται 
προσωρινά Θα καταστούν άνευ αντικειμένου όταν θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός σχετικά με την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 816
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80 Διαγράφεται
Όροι για την εκτέλεση των συμβάσεων
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 
ιδίως να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση 
να προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς την 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ξένα προς τη σύμβαση κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης, θα πρέπει να συνδέονται στενά με το αντικείμενο της σύμβασης. Η χορήγηση στις 
αναθέτουσες αρχές της δυνατότητας να καθορίζουν ειδικούς όρους που διέπουν την εκτέλεση 
μιας σύμβασης, ιδίως όρους που σχετίζονται μα κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
θα μπορούσε να οδηγήσει τις αρχές αυτές να αποκλίνουν από τις διατάξεις του άρθρου 66 και 
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από τα κριτήρια που τίθενται σε αυτές.

Τροπολογία 817
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους που 
συνδέονται με το αντικείμενο και 
σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι 
επισημαίνονται στην προκήρυξη
διαγωνισμού ή στις προδιαγραφές. Οι εν 
λόγω όροι μπορούν ιδίως να αφορούν 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους.

Or. en

Τροπολογία 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 
ιδίως να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση να 

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 
να περιλαμβάνουν οικονομικές, 
σχετιζόμενες με την καινοτομία, 
περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 
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προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς την 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

παραμέτρους. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς την 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών (hedging), οι οποίες θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν ουσιωδώς την εκτέλεση 
της σύμβασης. Ωστόσο ουδείς από αυτούς 
τους ειδικούς όρους δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια της σύνδεσης με 
το αντικείμενο της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 
να περιλαμβάνουν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνουν παραμέτρους 
κοινωνικού χαρακτήρα, προστασίας της 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας 
που εφαρμόζονται όπου πρόκειται να 
διενεργηθεί η εκτέλεση έργου, παροχή 
υπηρεσίας και προμήθεια αγαθών όπως 
ορίζουν το εθνικό δίκαιο και/ή οι 
συλλογικές συμβάσεις ή, καθώς και 
διεθνείς διατάξεις του εργατικού δικαίου 
που εμφαίνονται στο Παράρτημα XIV. 
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την 
απαίτηση να προβλέπουν οι οικονομικοί 
φορείς την αντιστάθμιση κινδύνων 
αυξήσεων τιμών που είναι αποτέλεσμα 
διακυμάνσεων των τιμών, οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
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εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 820
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 
ιδίως να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μορφές 
αντιστάθμισης για τους οικονομικούς 
φορείς σε περιπτώσεις αυξήσεων τιμών, οι 
οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν 
κατά την υποβολή της προσφοράς.

Or. it

Τροπολογία 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 

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

εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι περιέχουν 
την τήρηση των απαιτήσεων σε σχέση με 
τον κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
Παράρτημα XIV, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας. Οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς την 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 822
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 

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

ιδίως να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν τα κράτη μέλη μορφές 
αντιστάθμισης κινδύνων αυξήσεων τιμών, 
οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν 
κατά την υποβολή της προσφοράς, που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς 
την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 823
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές. Οι εν λόγω όροι μπορούν 
συγκεκριμένα να αφορούν μέτρα 
κατάρτισης για τους ανέργους και τους 
νέους. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
την απαίτηση να προβλέπουν οι 
οικονομικοί φορείς την αντιστάθμιση 
κινδύνων αυξήσεων τιμών που είναι 
αποτέλεσμα διακυμάνσεων των τιμών, οι 
οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς 
την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 824
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων 
φορέας μπορεί να ζητεί από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Όταν υπάρχει ανάγκη ειδικής 
τεχνογνωσίας και/ή εξοπλισμού, ο κύριος 
εργολήπτης πρέπει να κατονομάζει στη 
σύμβαση προμηθειών τους υπεργολάβους.

Or. en

Τροπολογία 825
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, ο αναθέτων 
φορέας ζητεί από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την 
υπεργολαβία στις οποίες περιλαμβάνονται 
ονόματα, λεπτομέρειες επαφής και 
νομικοί εκπρόσωποι..
Οιεσδήποτε μεταβολές στην αλυσίδα 
υπεργολαβίας προτείνονται από τον 
οικονομικό φορέα και συμφωνούνται με 
τον αναθέτοντα φορέα. Στην περίπτωση 
όπου η προτεινόμενη αλλαγή αφορά 
επίσης τη συμμετοχή ενός νέου 
υπεργολάβου, ο κύριος εργολήπτης 
αναφέρει το όνομά του, λεπτομέρειες 
επαφής και νομικούς εκπροσώπους.
Ο οποιοσδήποτε φορέας στην αλυσίδα 
υπεργολαβίας εξασφαλίζει το σεβασμό 
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των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
των όρων που θεσπίζονται στα έγγραφα 
της σύμβασης και εγγυάται την εκτέλεση 
των καθηκόντων που συνδέονται με την 
σύμβαση σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνον 
που προσδιορίζεται στην προσφορά.

Or. en

Τροπολογία 826
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο 
αναθέτων φορέας πρέπει να ζητήσει από 
τον προσφέροντα να αναφέρει στην 
προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
επιθυμεί να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με την υπεργολαβία 
στις οποίες περιλαμβάνονται ονόματα, 
λεπτομέρειες επαφής και νομικοί 
εκπρόσωποι.. Κάθε μεταβολή στην 
αλυσίδα της υπεργολαβίας πρέπει να 
γνωστοποιείται χωρίς αναβολή στον 
αναθέτοντα φορέα.

Or. fr

Τροπολογία 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, ο αναθέτων 
φορέας μπορεί να ζητεί ή μπορεί να

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

από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει και να ζητήσει πληροφορίες για 
σχετικά με τους υπεργολάβους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων τους. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στην αλυσίδα υπεργολαβίας και κάθε νέος 
υπεργολάβος υποδεικνύεται πάραυτα 
στην αναθέτουσα αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων.

Or. de

Τροπολογία 828
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
δυνατότητα του προσφέροντος να 
προχωρήσει σε υπεργολαβία κατά την 
εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης σε ένα 
μέγιστο αριθμό τριών ή λιγότερων 
επακόλουθων υπεργολάβων. Οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
θεσπίσουν περαιτέρω περιορισμούς στη 
χρήση της υπεργολαβίας, σε σχέση με τον 
αριθμό των υπεργολάβων ή των 
επακόλουθων υπεργολάβων ή τη 
δυνατότητα αλλαγών στην αλυσίδα της 
υπεργολαβίας ή μπορούν να θεσπίσουν 
ότι ουδέν τμήμα των συμβάσεων 
ανατίθεται σε τρίτους υπό μορφήν 
υπεργολαβίας.

Or. en
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Τροπολογία 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι λόγοι για τη χρησιμοποίηση 
υπεργολάβων εμφαίνονται στα έγγραφα 
της σύμβασης· θα πρέπει να βασίζονται 
σε τεχνικά ζητήματα και να μην 
αποσκοπούν στη μείωση του κόστους 
εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 830
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 831
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ εργολάβου και υπεργολάβου είναι θεμελιώδες στοιχείο του δικαίου των 
συμβάσεων. Η πρόταση θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου υπεργολάβος προσπαθεί να 
πληρωθεί απ’ ευθείας από την αναθέτουσα αρχή και μπορεί να στερήσει από την αρχή το 
δικαίωμά που έχει να παρακρατεί πληρωμές από τον εργολάβο για βάσιμους λόγους εκτέλεσης 
της σύμβασης.

Τροπολογία 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, ο αναθέτων φορέας μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

διαγράφεται
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κατάλληλους μηχανισμούς που 
επιτρέπουν στον κύριο εργολήπτη να 
εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση πληρωμή υπεργολάβων από τις αναθέτουσες αρχές παραβιάζει τη νομική αρχή της 
ελευθερίας της σύναψης συμβάσεων και αίρει τη μόχλευση που έχουν οι κύριοι προμηθευτές 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τους όσον αφορά την εξασφάλιση έγκαιρης και ποιοτικής παράδοσης 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί στον υπεργολάβο.

Τροπολογία 834
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 835
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. τα κράτη μέλη περιορίζουν τη 
δυνατότητα του προσφέροντος να 
προχωρήσει σε υπεργολαβία κατά την 
εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης σε ένα 
μέγιστο αριθμό τριών ή λιγότερων 
επακόλουθων υπεργολάβων. Τα κράτη 
μέλη προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος 
του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η 
φύση της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας 
πρέπει να μεταφέρει τις οφειλόμενες 
πληρωμές απευθείας στους υπεργολάβους 
για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα 
που παρασχέθηκαν στον κύριο εργολάβο. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, τα κράτη μέλη 
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θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς που 
επιτρέπουν στον κύριο εργολάβο να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες 
πληρωμές. Οι διατάξεις που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει να 
ρυθμίζονται στα έγγραφα σύναψης των 
συμβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 836
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, ο αναθέτων φορέας μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, κατόπιν 
αιτήματος του υπεργολάβου, με τη 
συγκατάθεση του κύριου εργολήπτη και 
εφόσον το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, 
ο αναθέτων φορέας μεταφέρει τις 
οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές.

Or. it

Τροπολογία 837
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 

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

επιτρέπει η φύση της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μεταφέρει τις 
οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν ότι η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αποκλείσει υπεργολάβο που 
υποδεικνύει ο προσφέρων εάν:
(i) ο υπεργολάβος δεν πληροί κριτήρια 
επιλογής που προβλέπονται για μία 
προσφορά
(ii)ο υπεργολάβος δεν είναι ικανός να 
εκτελέσει σωστά το μέρος της σύμβασης 
με το οποίο επιφορτίζεται.
Οι όροι συμμετοχής σε διαδικασία και η 
ικανότητα υπεργολάβου να εκτελέσει 
σωστά το μέρος της σύμβασης με το 
οποίο επιφορτίζεται αποτιμώνται κατ’ 
αναλογία στο μέρος της σύμβασης που 
ανατίθεται στον υπεργολάβο βάσει των 
κριτηρίων ανάθεσης συμβάσεων που 
υποδεικνύονται στο άρθρο 76.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν την ανάθεση 
υπεργολαβιών από τον ανάδοχο. Συγκεκριμένα πρέπει να έχουν την εξουσία να επαληθεύουν 
την καταλληλότητα και τα προσόντα υπεργολάβων που προτείνονται. Όλες οι απαιτήσεις προς 
τούτο θα συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 
την ευθύνη του κύριου οικονομικού 
φορέα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε τί παραπέμπει.

Τροπολογία 840
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν
την ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

3. Η παράγραφος 1 και 2 δεν επηρεάζει
την ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. de

Τροπολογία 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 
την ευθύνη του κύριου οικονομικού 
φορέα.

3. Ο κύριος εργολήπτης και κάθε 
ενδιάμεσος υπεργολάβος μπορεί, 
επιπροσθέτως ή αντί ενός υπεργολάβου, 
να θεωρηθεί άμεσα υπεύθυνος ως 
εγγυητής από τον εργαζόμενο ή την 
εργαζομένη και/ή κοινά ταμεία ή 
ιδρύματα των κοινωνικών εταίρων για 
κάθε ευθύνη η οποία προκύπτει από τη 
μη τήρηση, από έναν υπεργολάβο, των 
διατάξεων σε σχέση με τον κοινωνικό 
τομέα και τις συνθήκες απασχόλησης, με 
την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο 
εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και 
τις συνθήκες εργασίας που προβλέπουν η 
νομοθεσία της ΕΕ και το δίκαιο των 
κρατών μελών, κανονισμοί ή διοικητικές 
διατάξεις, διαιτητική απόφαση, 
συλλογική συμφωνία και συλλογικές 
συμβάσεις, καθώς και διεθνείς διατάξεις 
του εργατικού δικαίου που παρατίθενται 
στο Παράρτημα XIV, που εφαρμόζονται 
στον τόπο παροχής του έργου, της 
υπηρεσίας ή της προμήθειας. Οι 
υποχρεώσεις αυτές ισχύουν επίσης σε 
διασυνοριακές περιστάσεις, στις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται 
χωρίς περαιτέρω όρους, ιδίως δε χωρίς ο 
εργοδότης να έχει υποπέσει άμεσα σε 
κάποιο παράπτωμα.

Or. de

Τροπολογία 842
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 3. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την 
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την ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en

Τροπολογία 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 
την ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

3. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την 
ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. fr

Τροπολογία 844
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 
την ευθύνη του κύριου οικονομικού 
φορέα.

3. Οι λόγοι για τη χρήση υπεργολάβων 
πρέπει να εκτίθενται στα έγγραφα 
σύναψης των συμβάσεων, και να 
αιτιολογούνται αποκλειστικά από 
τεχνικούς λόγους. Η χρήση της 
υπεργολαβίας δεν μπορεί να έχει ως 
σκοπό την καταστρατήγηση της 
συναφούς νομοθεσίας και την αποφυγή 
των υποχρεώσεων που ισχύουν κατά την 
εκτέλεση έργων και την παροχή 
υπηρεσιών και προμηθειών.
Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη της ευθύνης του κυρίως 
εργολάβου και των υπεργολάβων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να  προβλέψουν 
σύστημα από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης στην αλυσίδα υπεργολαβιών.
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Or. fr

Τροπολογία 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 
την ευθύνη του κύριου οικονομικού 
φορέα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επηρεάζουν 
την ευθύνη του κύριου εργολήπτη και του 
υπεργολάβου.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ένα σύστημα 
από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης σε 
όλη την αλυσίδα υπεργολαβιών.
Ο κύριος οικονομικός φορέας και 
οιοσδήποτε υπεργολάβος που παρέχουν 
έργο σε μια δημόσια σύμβαση φέρουν από 
κοινού και εις ολόκληρο την ευθύνη που 
προκύπτει από την παράλειψη 
υπεργολάβου να τηρήσει διατάξεις που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
τις απαιτήσεις για την υγεία και την 
ασφάλεια, τους κοινωνικού χαρακτήρα 
κανόνες και προδιαγραφές, τις συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, την υγεία και 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την 
κοινωνική ασφάλιση, όπως ορίζονται στο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, κανονισμούς 
ή διοικητικές διατάξεις, συλλογικές 
συμβάσεις και συμφωνίες και στις 
διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου 
που παρατίθενται στο Παράρτημα XIV οι 
οποίες εφαρμόζονται στον τόπο όπου 
διενεργείται η παροχή έργου, υπηρεσίας ή 
προμήθειας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
αυστηρότερους κανόνες ευθύνης δυνάμει 
της εθνικής τους νομοθεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τρεις κατ' ανώτατο όριο επιχειρήσεις 
μπορούν να συμμετάσχουν διαδοχικά 
στην εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης 
ως υπεργολάβοι.

Or. de

Τροπολογία 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν 
ότι οι ανάδοχοι έχουν συμβατική 
υποχρέωση να συμμορφώνονται κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης με 
τις δεσμευτικές νομικές, ρυθμιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο 
κράτος μέλος όπου εκτελείται η σύμβαση
Πέραν τούτου όταν ο ανάδοχος αναθέτει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα των 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών και όταν 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
παραβιάζονται οι διατάξεις στις οποίες 
παραπέμπε το πρώτο εδάφιο από 
οιονδήποτε υπεργολάβο, κατόπιν 
διαπιστώσεως δικαστηρίου ή άλλης 
αρμόδιας αρχής, ο ανάδοχος επιβάλλει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις κατά του 
συγκεκριμένου υπεργολάβου/των 
συγκεκριμένων υπεργολάβων.
Εάν ο ανάδοχος παραλείψει να 
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που 
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ορίζονται στο πρώτο και/ή το δεύτερο 
εδάφιο εντός τριών μηνών από την 
αρχική απόφαση του δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, ο αναθέτων
φορέας παραπέμπει το θέμα στο 
δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή για 
να ληφθεί απόφαση για τις δέουσες 
κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 848
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ο κύριος οικονομικός φορέας και  
οποιοσδήποτε υπεργολάβος που 
εμπλέκονται στην εκτέλεση των έργων σε 
μια δημόσια σύμβαση έχουν την από 
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για τη 
μη τήρηση από τον υπεργολάβο των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, των 
απαιτήσεων στους τομείς της υγείας και 
της ασφάλειας, των κοινωνικών κανόνων 
και προδιαγραφών, των απαιτήσεων που 
σχετίζονται με την απασχόληση και τις 
συνθήκες εργασίας, την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλεια καθώς και για την 
παραβίαση οιασδήποτε άλλης σχετικής 
διάταξης του δικαίου της Ένωσης, 
οιασδήποτε εθνικής  νομοθετικής, 
διοικητικής ή κανονιστικής  διάταξης, 
των συλλογικών συμφωνιών και 
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συμβάσεων και των διεθνών συμβάσεων 
που παρατίθενται στο Παράρτημα XIV, 
οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο όπου 
λαμβάνει χώρα η παροχή έργου, 
υπηρεσίας ή προμήθειας. 
οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν επίσης σε 
διασυνοριακές περιστάσεις, στις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος. 
Ο αναθέτων φορέας, στη σύμβασή του με 
τον κύριο εργολήπτη, καθώς και ο κύριος 
εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος στις συμβάσεις τους με τους 
υπεργολάβους τους, ορίζουν ότι, σε 
περίπτωση που έχουν λόγο να πιστεύουν 
πως ο άμεσος υπεργολάβος τους 
παραβιάζει τους κανόνες στους οποίους 
αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, ο 
υπεργολάβος πρέπει να ενεργήσει χωρίς 
αναβολή για τη διόρθωση της 
κατάστασης και ότι, σε άλλη περίπτωση, 
η εν λόγω σύμβαση τερματίζεται. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 
αυστηρότερους κανόνες ευθύνης δυνάμει 
του εθνικού τους δικαίου.

Or. fr

Τροπολογία 849
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE492.870v02-00 82/194 AM\909614EL.doc

EL

από τις κατωτέρω προϋποθέσεις: προϋποθέσεις:

Or. es

Τροπολογία 850
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 851
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης 
κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
διαφοροποιεί σημαντικά τη σύμβαση από 
αυτήν που συνήφθη αρχικά. Σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 3 και 4, μια τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται μία 
από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(-α α νέα) τροποποιεί την φύση της 
σύμβασης·
(-a ter nouveau) συνεπάγεται 
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αντικατάσταση του συμβατικού εταίρου·
(α) εισάγει όρους οι οποίοι, εάν 
αποτελούσαν μέρος της αρχικής 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, θα 
είχαν οδηγήσει την επιλογή διαφορετικών 
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν 
αρχικά ή θα είχε οδηγήσει στην ανάθεση 
της σύμβασης σε άλλον προσφέροντα·

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 852
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι 
οποίοι, εάν αποτελούσαν μέρος της 
αρχικής διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, θα είχαν οδηγήσει την επιλογή 
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς 
που επιλέχθηκαν αρχικά ή θα είχε 
οδηγήσει στην ανάθεση της σύμβασης σε 
άλλον προσφέροντα·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του άρθρου (βλ. την τροπολογία στο άρθρο 82, παράγραφος 2). Η διάταξη αυτή
συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία.

Τροπολογία 853
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του άρθρου (βλ. την τροπολογία στο άρθρο 82, παράγραφος 2). Η διάταξη αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία.

Τροπολογία 854
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 855
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του άρθρου (βλ. την τροπολογία στο άρθρο 82, παράγραφος 2). Η διάταξη αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία.

Τροπολογία 856
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το 
πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, με 
αποτέλεσμα να καλύπτει προμήθειες, 
υπηρεσίες ή έργα που δεν καλύπτονταν 
αρχικά. Ωστόσο, η σύμβαση μπορεί 
επίσης να επεκταθεί, μετά από πρότερη 
επαρκή τεχνική αιτιολόγηση, ώστε να 
καλύψει τις προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα 
που συνδέονται εγγενώς με το αρχικό της 
αντικείμενο.

Or. es

Τροπολογία 857
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 858
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αναδιάρθρωση του άρθρου (βλ. την τροπολογία στο άρθρο 82, παράγραφος 2). Η διάταξη αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία.

Τροπολογία 859
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 

Η παράγραφος 2 στοιχείο -α β) δεν ισχύει 
σε περίπτωση καθολικής ή μερικής 
διαδοχής στη θέση του αρχικού εργολήπτη, 
κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
μεταφοράς κεφαλαίων ή περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ επιχειρήσεων ή 
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ποιοτικής επιλογής που θεσπίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

απόκτησης του συμβατικού εταίρου 
κατόπιν της πτωχεύσεώς του, άλλου 
οικονομικού φορέα ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
θεσπίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν 
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει 
στόχο την αποφυγή της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνεται υπόψη η μεταφορά κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ επιχειρήσεων στα 
στοιχεία που δικαιολογούν τον μη ουσιώδη χαρακτήρα της τροποποίησης που προκύπτει από 
την αλλαγή συμβατικού εταίρου.

Τροπολογία 860
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντούτοις, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που θεσπίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή 
στην περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή 
ακυρώσει το καθεστώς του 
υπογράφοντος κύριου εργολήπτη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους 
μέλους που συνάδουν με το άρθρο 81..

Or. en
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Τροπολογία 861
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 862
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1 εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και, εάν είναι 
υψηλότερη, οσάκις είναι χαμηλότερη από 
το 20% της τιμής της αρχικής σύμβασης, 
εφόσον η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη 
συνολική φύση της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που γίνονται περισσότερες 
διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους 
αξιολογείται βάσει της σωρευτικής αξίας 
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τροποποιήσεων. των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. en

Τροπολογία 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 20% της τιμής της 
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αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

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

Or. en

Τροπολογία 865
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων. Όταν η αξία της 
τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ήμισυ 
των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 
12 και δεν είναι μικρότερη του 5% της 
τιμής της αρχικής σύμβασης, η εκτίμηση 
του κατά πόσο η τροποποίηση είναι 
ουσιώδης ή όχι πραγματοποιείται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 2.

Or. fr
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Τροπολογία 866
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Τροπολογία 867
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

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

Or. es

Τροπολογία 868
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 ή είναι 
χαμηλότερη από το 10% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. fr
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Τροπολογία 869
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 ή, όταν τα 
υπερβαίνει, είναι χαμηλότερη από το 20%
της τιμής της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
γίνονται περισσότερες διαδοχικές 
τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται 
βάσει της σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. it

Τροπολογία 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 



PE492.870v02-00 94/194 AM\909614EL.doc

EL

αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως της νομολογίας αυτό το κατώφλι είναι υπέρμετρα χαμηλό. Συμπληρωματικές 
υπηρεσίες ύψους 5% έως 10% της τιμής της αρχικής σύμβασης είναι τρέχον φαινόμενο για 
συμβάσεις έργων στους τομείς κοινής ωφελείας, το κατώφλι 5% φαίνεται μη εύλογο.

Τροπολογία 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 2000 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώριζε ότι αύξηση κατά 10% δεν απαιτεί 
νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης (5/10/2000, υπόθεση C-337/98, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας). Το κατώφλι που ορίζεται στο 5 % θα 
εμπόδιζε οιαδήποτε τροποποίηση συμβάσεων στη διάρκεια της ισχύος τους. Θα είχε 
προβληματικές συνέπειες για την εκτέλεση των συμβάσεων. Ένα κατώφλι 15% περιλαμβάνει τις 
λύσεις στις οποίες κατέληξε η ευρωπαϊκή νομολογία και εκείνη των κρατών μελών και 
αποσκοπεί στο να αποφεύγεται η κατάχρηση στην εφαρμογή των κανόνων δημοσίων 
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συμβάσεων.

Τροπολογία 872
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 15% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι πρέπει να αυξηθεί σε 15 %, τιμή που συμφωνεί με τη σημερινή νομολογία για να 
δίδει τα περιθώρια κινήσεων στην αναθέτουσα αρχή και τον ανάδοχο που να τους επιτρέπουν 
να ανταποκρίνονται στις μεταβολές συνθηκών.

Τροπολογία 873
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
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προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της 
επικαιροποιημένης τιμής της αρχικής 
σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση δεν 
μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνεται υπόψη η επικαιροποιημένη τιμή της αρχικής σύμβασης, που φαίνεται να αποτελεί 
ορθότερο σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Πέραν τούτων οσάκις το πεδίο της 
σύμβασης θα μπορούσε να εξελίσσεται 
σύμφωνα με:
– σημαντικές καινοτομίες ή τεχνολογική 
αλλαγή·
– τεχνική δυσχέρεια κατά τη χρήση ή τη 
συντήρηση η οποία απαιτεί την 
παρέμβαση του αρχικού εργολήπτη·
– την απαραίτητη εκτέλεση εργασιών 
εκτάκτου ανάγκης και μη δυναμένων να 
προβλεφθούν εργασιών, υπηρεσιών ή 
προμηθειών, οι οποίες δεν μπορούν από 
τεχνική ή οικονομική άποψη να 
υπολογισθούν χωριστά από την κύρια 
σύμβαση χωρίς να προκληθεί μεγάλη 
ζημία στον αναθέτοντα φορέα·
η τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης 
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κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 875
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 876
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν 
θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί 

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

στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη 
μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών 
ή δυνατοτήτων αναθεώρησης καθώς και 
με τη μορφή ρήτρας αναθεώρησης της 
τιμής ή ρητρών σχετικών με τους 
τρόπους καθορισμού των τιμών.. Οι εν 
λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής 
και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων, καθώς 
και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν 
προβλέπουν τροποποιήσεις ή 
αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης,

Or. fr

Τροπολογία 877
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν μια 
ανακοίνωση των εν λόγω τροποποιήσεων 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω 
ανακοίνωση περιέχει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο παράρτημα XVI και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 65.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 878
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να 
τροποποιήσουν τη σύμβαση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

7. Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να 
τροποποιήσουν τη σύμβαση οσάκις η 
τροποποίηση αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που έχουν καλυφθεί από τον εργολήπτη.

Or. en

Τροπολογία 879
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να 
τροποποιήσουν τη σύμβαση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

7. Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να 
επικαλεστούν τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου περί τροποποιήσεως της 
σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης της πρότασης Οδηγίας, που είναι αμφίσημη.

Τροπολογία 880
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Article 82 – paragraph 7 – point a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην 
επανόρθωση ελλείψεων στην εκτέλεση 
από τον εργολήπτη ή των συνεπειών τους, 
εφόσον μπορούν να επανορθωθούν μέσω 
της επιβολής των συμβατικών 
υποχρεώσεων·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προβληματική διάταξη, ουδείς αναθέτων φορέας μπορεί εύκολα να αφήσει κατά μέρος 
αξιώσεις που προέρχονται από ατέλειες εκτέλεσης από πλευράς του εργολήπτη για να αποφύγει 
νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.

Τροπολογία 881
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, 
εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, θα 
είχαν οδηγήσει την επιλογή διαφορετικών 
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν 
αρχικά ή θα είχε οδηγήσει στην ανάθεση 
της σύμβασης σε άλλον προσφέροντα·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν διατηρείτο αυτή η διάταξη, τότε, στην περίπτωση πολύπλοκων σχεδίων, θα αποκλείονταν 
πραγματιστικές τροποποιήσεις της σύμβασης για λόγους ταχείας εκτέλεσης. Η αναθέτουσα αρχή 
δεν θα είχε άλλη επιλογή από το να αναλάβει νομική δράση για να αναγκάσει τον εργολήπτη να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει βάσει της σύμβασης, κάτι το οποίο θα ήταν ίσως άσκοπο ή 
και τεχνικώς ανέφικτο. Πράγματι, μόνον η αναθέτουσα αρχή θα εξελάμβανε τη μη συμμόρφωση 
προς αυτές τις υποχρεώσεις ως ανεπάρκεια, μια αξίωση την οποία ο εργολήπτης βεβαίως θα 
έθετε υπό αμφισβήτηση. Αυτό θα οδηγούσε σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και σε καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση της σύμβασης.

Τροπολογία 882
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 7 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που έχουν καλυφθεί από τον εργολήπτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 883
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που έχουν καληφθεί από τον εργολήπτη..

β) όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που έχουν καληφθεί από τον εργολήπτη., 
με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις 
οποίες, ανεξαρτήτως των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου 82, αποκαθίσταται η 
οικονομική ισορροπία της σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 884
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83 διαγράφεται
Λύση συμβάσεων
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, 
δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζει το 
εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να 
καταγγείλουν μια σύμβαση έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών κατά τη 
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διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:
(α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 21 παύουν να ισχύουν λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η 
σύμβαση δυνάμει του άρθρου 21 
παράγραφος 4·
(β) μια τροποποίηση της σύμβασης 
συνιστά νέα ανάθεση κατά την έννοια του 
άρθρου 82·
(γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
Συνθήκης, ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει 
των Συνθηκών λόγω του γεγονότος ότι 
ένας αναθέτων φορέας που ανήκει στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχει αναθέσει τη 
σχετική σύμβαση χωρίς να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της 
δυνάμει των Συνθηκών και της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη δεν χρειάζεται στη νομοθεσία της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων. Μπορεί να 
αρκεί η ρύθμιση από τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Τροπολογία 885
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 21 παύουν να ισχύουν λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει 
του άρθρου 21 παράγραφος 4·

(α) οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 21 παύουν να ισχύουν λόγω 
ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει 
του άρθρου 21·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή για τη λύση των συμβάσεων δεν δικαιολογείται να περιοριστεί στις συμφωνίες 
οριζόντιας συνεργασίας (άρθρο 21,4 παρ. 4). Πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 (ελεγχόμενο ή από κοινού ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο).

Τροπολογία 886
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια τροποποίηση της σύμβασης 
συνιστά νέα ανάθεση κατά την έννοια του 
άρθρου 82·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 887
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 888
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης, ότι 
ένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των Συνθηκών 
λόγω του γεγονότος ότι ένας αναθέτων 
φορέας που ανήκει στο εν λόγω κράτος 
μέλος έχει αναθέσει τη σχετική σύμβαση 
χωρίς να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει των Συνθηκών 
και της παρούσας οδηγίας. Ένας 
εργολήπτης, ο οποίος δεν είχε καμία 
γνώση για τη μη συμμόρφωση της 
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αναθέτουσας αρχής με τις υποχρεώσεις 
της, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για 
τις ζημίες που υπέστη από τη λύση της 
σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας εργολήπτης, ο οποίος δεν είχε καμία γνώση για τη μη συμμόρφωση της αναθέτουσας 
αρχής με τις υποχρεώσεις της, θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για το κόστος με το 
οποίο επιβαρύνθηκε πιστεύοντας ότι η σύμβαση θα τηρηθεί και/ή για τις ζημίες που υπέστη.

Τροπολογία 890
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν διαδοχικές τροποποιήσεις πέρα από 
τον έλεγχο του προσφέροντος καθιστούν 
αδύνατη την εκτέλεση της δημόσιας 
σύμβασης, εκτός εάν πρόκειται για τη 
δέσμευση δυσανάλογων επενδύσεων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δυνάμει 
των προϋποθέσεων που προσδιορίζει το 
εφαρμοζόμενο δίκαιο των συμβάσεων του 
κράτους μέλους οι προσφέροντες 
μπορούν:
α) να ζητήσουν αποζημίωση για 
οιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία απαιτείται 
για την εκτέλεση της σύμβασης•
β) να αξιώσουν τη λύση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία ευχέρεια 
κατά την οργάνωση της επιλογής των 
παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
θεωρούν προσφορότερο· είναι ελεύθερα 
να παρέχουν τα ίδια κοινωνικές ή άλλες 
ειδικές υπηρεσίες ή να οργανώνουν την 
παροχή τους με άλλον τρόπο, ο οποίος 
δεν περιλαμβάνει τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, υπό τον όρο ότι ένα τέτοιο 
σύστημα είναι σύμφωνο με τις βασικές 
αρχές της διαφάνειας και της μη 
διάκρισης.

Or. de

Τροπολογία 892
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 83 α
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

σύμβασης και μητρώο μη συμμόρφωσης
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
παρακολουθούν την επίδοση του 
εργολήπτη στον οποίο έχει ανατεθεί η 
σύμβαση και σε κατάλληλα στάδια κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης να αξιολογούν 
την εκτέλεση με τη χρήση μεθόδου που 
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια και εφαρμόζεται κατά τρόπο 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή. 
Οιαδήποτε αξιολόγηση εκτέλεσης
γνωστοποιείται στον συγκεκριμένο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
δυνατότητα να εγείρει εντός ευλόγου 
προθεσμίας αντιρρήσεις ως προς τα 
ευρήματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.
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2. Όταν πραγματοποιείται αξιολόγηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και έχει
διαπιστωθεί ότι οικονομικός φορέας ή 
υπεργολάβος που ορίσθηκε για τη 
σύμβαση αυτήν από τον οικονομικό 
φορέα έχει δείξει σημαντικές ή συνεχείς 
ατέλειες στην εκτέλεση οιασδήποτε 
ουσιώδους δυνάμει της σύμβασης 
απαίτησης, χωρίς ο οικονομικός φορέας 
να έχει προβάλει αντιρρήσεις στις 
διαπιστώσεις ή οι αντιρρήσεις του 
οικονομικού φορέα να έχουν 
επισημοποιηθεί με την από αυτόν 
επιδίωξη δικαστικής προστασίας, ο 
αναθέτων φορέας ανακοινώνει το γεγονός 
και τις απαραίτητες λεπτομέρειες αυτής 
της αξιολόγησης στις εποπτικές και 
διοικητικές αρχές, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 93 και 97.
3. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός 
φορέας εγγράφεται σε επίσημο μητρώο 
μη συμμόρφωσης, το οποίο τηρείται από 
τις εποπτικές και διοικητικές αρχές στις 
οποίες παραπέμπουν τα άρθρα 93 και 97.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν εύκολα να 
συμβουλεύονται τα επίσημα μητρώα μη 
συμμόρφωσης και να λαμβάνουν 
πληροφορίες και υποστήριξη όσον αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
χάρις στη βοήθεια που παρέχουν οι 
εποπτικές και διοικητικές αρχές μνεία 
των οποίων γίνεται στα άρθρα 93, 96 και 
97.

Or. en

Τροπολογία 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84 διαγράφεται
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες
Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα XVII ανατίθενται σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 
12 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την επανεγγραφή της διάκρισης μεταξύ υπηρεσιών Α και Β.

Τροπολογία 894
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα XVII ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 12 
στοιχείο γ).

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα XVII α Β ανατίθενται 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, όταν η 
αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει 
το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 
12 στοιχείο γ).

Or. fr

Τροπολογία 895
Marc Tarabella

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

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα XVII ανατίθενται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 12 
στοιχείο γ).

Με την επιφύλαξη της ελευθερίας των 
κρατών μελών και/ ή των αναθετόντων 
φορέων να παρέχουν κοινωνικές 
υπηρεσίες και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
και να διοργανώνουν την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ώστε να 
μην εφαρμόζεται η διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, οι συμβάσεις για 
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα XVII 
ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο, όταν η αξία των συμβάσεων 
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που 
ορίζεται στο άρθρο 12 στοιχείο γ).

Or. fr

Τροπολογία 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85 διαγράφεται
Δημοσίευση διακηρύξεων
1. Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται 
να αναθέσουν μια σύμβαση για τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 84 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με 
διακήρυξη διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που συνήψαν 
μια σύμβαση για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 84 γνωστοποιούν 
το αποτέλεσμα με γνωστοποίηση 
συναφθείσας σύμβασης.
3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα XVIII 
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χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα 
έντυπα. Η Επιτροπή θεσπίζει τα 
τυποποιημένα έντυπα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
100.
4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 65.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την επανεγγραφή της διάκρισης μεταξύ υπηρεσιών Α και Β.

Τροπολογία 897
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται 
να αναθέσουν μια σύμβαση για τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 84 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με 
διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική μεταχείριση υπηρεσιών αιτιολογείται μόνο εφόσον ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ίδιας 
φύσης, οι νομικές υπηρεσίες που βασίζονται στις ίδιες αρχές εμπιστευτικού χαρακτήρα δεν 
πρέπει να υφίστανται διάκριση εις βάρος τους.

Τροπολογία 898
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται 
να αναθέσουν μια σύμβαση για τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 84 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με 
διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 899
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα XVIII 
χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα 
έντυπα. Η Επιτροπή θεσπίζει τα 
τυποποιημένα έντυπα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
100.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 900
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
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αναφέρονται στο παράρτημα XVIII 
χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα. 
Η Επιτροπή θεσπίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 100.

αναφέρονται στο παράρτημα XVIII 
χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα.

Or. de

Τροπολογία 901
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα XVIII 
χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα. 
Η Επιτροπή θεσπίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 100.

3. Η διακήρυξη της παραγράφου 2
περιέχει τις πληροφορίες μνεία των οποίων 
γίνεται στο παράρτημα XVIII σύμφωνα με
τα τυποποιημένα έντυπα. Η Επιτροπή 
θεσπίζει την τυποποιημένη μορφή. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 100.

Or. en

Τροπολογία 902
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 65.

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 65.

Or. de
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Τροπολογία 903
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 65.

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις της 
παραγράφου 1 δημοσιεύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 65.

Or. en

Τροπολογία 904
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 65.

4. Η διακήρυξη της παραγράφου 2
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 65.

Or. en

Τροπολογία 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86 διαγράφεται
Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
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διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στους αναθέτοντες 
φορείς να λαμβάνουν υπόψη της 
ιδιαιτερότητες των σχετικών υπηρεσιών.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της 
συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, 
της διαθεσιμότητας και της πληρότητας 
των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής της παροχής της υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την επανεγγραφή της διάκρισης μεταξύ υπηρεσιών Α και Β.

Τροπολογία 906
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 907
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 909
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης υψηλής ποιότητας, της 
συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, 
της οικονομικής προσιτότητας, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μειονεκτουσών ομάδων και των ομάδων 
που χρήζουν προστασίας, την εμπλοκή 
και την ενδυνάμωση των χρηστών και την 
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τιμής της παροχής της υπηρεσίας. καινοτομία. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής της παροχής της υπηρεσίας, αλλά με 
τη συνεκτίμηση των προαναφερθέντων 
κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές είναι πλήρως 
φερέγγυες έναντι των οικονομικών 
φορέων και ότι οι ίδιες αρχές θεσπίζουν 
εκ των προτέρων ένα κατάλληλο μέσο 
εγγυήσεων για την προστασία της 
πίστωσης του φορέα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή η παρατεταμένη κατάσταση αφερεγγυότητας των δημοσίων 
αρχών έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων ως προς τα έργα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η 
θέσπιση ενός κατάλληλου μέσου εγγυήσεων για την προστασία της πίστωσης του οικονομικού 
φορέα μετά την εκτέλεση του έργου θα αποτελούσε τον δέοντα τρόπο για τη διασφάλιση, στην 
πράξη, της αμοιβής του.

Τροπολογία 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη και/ή οι αναθέτουσες 
αρχές διασφαλίζουν ότι ο οικονομικός 
φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις σε σχέση 
με τον κοινωνικό τομέα και τις συνθήκες 
απασχόλησης, με την υγεία και την 
ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητική απόφαση, συλλογική 
συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στο 
Παράρτημα XIV, που εφαρμόζονται στον 
τόπο παροχής του έργου, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας. Οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
περιστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι από 
ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 913
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 81 
περί υπεργολαβίας.

Or. de

Τροπολογία 914
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Κατά την επιλογή του παρόχου 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξετάσουν την προσφυγή σε κατ' 
αποκλειστικότητα ανατιθέμενες 
συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 31.

Or. de

Τροπολογία 915
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέσουν κατ' αποκλειστικότητα 
κάποιες ειδικές συμβάσεις σε μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών, εφόσον 
τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 916
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού που 
ορίζονται στο άρθρο 55 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ.
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Or. de

Τροπολογία 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η γνωστοποίηση πληροφοριακών 
στοιχείων για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού εμποδίζει την εφαρμογή των 
νόμων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον ή βλάπτει τα νόμιμα εμπορικά 
συμφέροντα ενός συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα, δημόσιου ή 
ιδιωτικού, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων του οικονομικού φορέα στον 
οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα 
μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών 
φορέων, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν 
να μη δημοσιεύονται.

Η γνωστοποίηση πληροφοριών για το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα 
δημοσιεύεται, εκτός εάν η δημοσίευση
εμποδίζει την εφαρμογή των νόμων ή είναι 
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Title 4 – title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Or. en

Τροπολογία 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
την ορθή εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας με αποτελεσματικούς, 
προσπελάσιμους και διαφανείς 
μηχανισμούς που συμπληρώνουν το 
υφιστάμενο σύστημα για την 
αναθεώρηση αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τους αναθέτοντες 
φορείς.

1. Για να εξασφαλίζεται στην πράξη ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο επιτελούνται από μία ή 
περισσότερες αρχές ή δομές. 
Υποδεικνύουν στην Επιτροπή όλες τις 
αρχές ή δομές που είναι ικανές για την 
επιτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Or. en

Τροπολογία 920
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν εύκολα να 
λάβουν ενημέρωση και βοήθεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μέσω 
των εποπτικών και διοικητικών οργάνων 
που προβλέπονται στα άρθρα 93 και 97.

Or. de

Τροπολογία 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων παρακολουθείται, 
περιλαμβανομένης της υλοποίησης των 
έργων που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ένωση, με σκοπό τον εντοπισμό 
κινδύνων για τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης. Η παρακολούθηση αυτή 
χρησιμοποιείται για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη 
καταγγελία κρουσμάτων απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών στις 
δημόσιες συμβάσεις.
Όταν οι αρχές ή οι δομές 
παρακολούθησης εντοπίζουν 
συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά 
προβλήματα, έχουν την εξουσία να 
παραπέμπουν τα προβλήματα αυτά στις 
αρχές λογιστικού ελέγχου των κρατών, 
στα δικαστήρια ή σε άλλες αρμόδιες 
αρχές ή δομές, όπως είναι ο επίτροπος 
διοίκησης, τα κοινοβούλια των κρατών ή 
οι επιτροπές τους.

Or. en

Τροπολογία 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 τίθενται 
στη διάθεση του κοινού με τα κατάλληλα 
μέσα πληροφοριών. Συγκεκριμένα, τα 
κράτη μέλη δημοσιοποιούν, τουλάχιστον 
ανά διετία, επισκόπηση των συχνότερων 
αιτιών πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης 
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ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων 
ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή 
επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην 
εφαρμογή των κανόνων, των δυνατών 
κρουσμάτων απάτης που περιγράφονται 
κατωτέρω και άλλων παράνομων 
συμπεριφορών.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή ανά διετία γενική επισκόπηση 
των εθνικών τους βιώσιμων πολιτικών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
περιγράφοντας τα συναφή εθνικά σχέδια 
και πρωτοβουλίες δράσης και την 
εφαρμογή τους στην πράξη, όταν αυτή 
είναι γνωστή. Αναφέρουν επίσης το 
ποσοστό επιτυχίας των ΜΜΕ στις 
δημόσιες συμβάσεις· εάν το ποσοστό 
αυτό είναι χαμηλότερο του 50 % ως προς 
την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν 
σε ΜΜΕ, τα κράτη μέλη αναφέρουν εάν 
υπάρχουν πρωτοβουλίες για την αύξηση 
του εν λόγω ποσοστού.
Βάσει των δεδομένων που λαμβάνει, η 
Επιτροπή εκδίδει σε τακτική βάση 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις 
βέλτιστες πρακτικές των εν λόγω 
πολιτικών στην εσωτερική αγορά

Or. en

Τροπολογία 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε κάθε πρόσωπο ή φορέα που δεν έχει 
πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου δίδεται η δυνατότητα να 
καταγγείλει ενδεχόμενες παραβιάσεις της 
παρούσας οδηγίας σε αρμόδια αρχή ή 
δομή, η οποία εξετάζει δεόντως 
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οιαδήποτε  επαρκώς τεκμηριωμένη 
καταγγελία και λαμβάνει κατάλληλα 
μέτρα, με την επιφύλαξη των εξουσιών 
και αρμοδιοτήτων που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχεται δωρεάν καθοδήγηση για την 
ερμηνεία και την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, τούτο για να 
βοηθούνται οι αναθέτουσες αρχές και 
τους οικονομικούς φορείς στην ορθή 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης τουλάχιστον, οι αναθέτουσες 
αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί και των 
οποίων η αξία ισούται με ή υπερβαίνει:
α) 1 000 000 ευρώ στην περίπτωση 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή 
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών·
β) 10 000 000 ευρώ στην περίπτωση 
δημοσίων συμβάσεων έργων.
Παρέχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
συμβάσεις σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα και την προστασία των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92 α
Όταν ένας οικονομικός φορέας ή ένας 
υπεργολάβος που έχει οριστεί για μια 
σύμβαση κρίνεται ότι έχει παρουσιάσει 
σημαντικές ή συνεχείς ανεπάρκειες στην 
εκτέλεση μιας ουσιαστικής απαίτησης 
της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
διαβιβάζει τα γεγονότα και τα αναγκαία 
στοιχεία στα εποπτικά και διοικητικά 
όργανα που αναφέρονται στα άρθρα 93 
και 97.

Or. de

Τροπολογία 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92 α
Μητρώο μη συμμόρφωσης

1. Εάν οικονομικός φορέας παραβαίνει 
τους όρους που προβλέπει η σύμβαση, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κοινωνική 
προστασία και την προστασία της 
απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας και 
την υπεργολαβία, εγγράφεται σε μητρώο 
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων.
2. Το μητρώο μη συμμόρφωσης 
υπόκειται σε επεξεργασία και 
ενημερώνεται τακτικά από τις εποπτικές 
και διοικητικές αρχές σε μνεία των 
οποίων προβαίνει το άρθρο 93. Οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν το δικαίωμα 
και την υποχρέωση να ανατρέχουν στο 
μητρώο αυτό πριν από την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης
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Or. en

Τροπολογία 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 92 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 92 β
Μητρώο μη συμμόρφωσης

Εάν ένας οικονομικός φορέας παραβιάζει 
τους όρους που τίθενται στη σύμβαση, 
ιδίως δε σε ό,τι αφορά την κοινωνική και 
εργασιακή προστασία, τους όρους 
εργασίας και την υπεργολαβία, το όνομά 
του καταχωρίζεται σε μητρώο μη 
συμμόρφωσης. Η καταχώριση σε μητρώο 
μη συμμόρφωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού.

Or. de

Τροπολογία 930
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 Το άρθρο διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 931
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τον 
διορισμό αυτό.
Όλοι οι αναθέτοντες φορείς υπόκεινται σε 
τέτοιου είδους εποπτεία. 
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτό δημοσιεύονται όλα τα καθοδηγητικά 
έγγραφα και τα έγγραφα γνωμοδότησης, 
καθώς και μια ετήσια έκθεση που 
περιγράφει την υλοποίηση και εφαρμογή 
των κανόνων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
(α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε συμβάσεις· σε περίπτωση που 
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από 
50% από την άποψη της αξίας των 
συμβάσεων που συνήφθησαν από ΜΜΕ, 
η έκθεση παρέχει μια ανάλυση των λόγων 
του γεγονότος αυτού·
(β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ενσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης προσώπων με αναπηρίες, ή 
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την προώθηση της καινοτομίας·
(γ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθέτοντων φορέων και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
(β) παροχή νομικών συμβουλών στους 
αναθέτοντες φορείς σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(δ) κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους και 
αποτελεσματικού συστήματος δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης («κόκκινη 
σημαία») για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την κατάλληλη αναφορά κρουσμάτων 
διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών·
(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
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αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
(στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες 
και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στους 
αρμόδιους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
(ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
τυχόν παραβιάσεις των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
αφορούν συμβάσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων έφεσης δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του συστήματος που 
έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
92/13/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
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συμβουλών του.
4. Με την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 
317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην 
Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της 
παρούσας οδηγίας σε διαδικασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας το 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμα 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή μιας διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη για την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων της Ένωσης και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων που έχει 
προσδιοριστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να εξετάσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων 
που έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με την παρακολούθηση 
ορισμένων υποθέσεων και με τη 
διασφάλιση της λήψης των κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων τα οποία θα 



PE492.870v02-00 132/194 AM\909614EL.doc

EL

υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε περίπτωση παραβίασης 
των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων που έχει επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που διεξάγονται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων με την παρούσα 
οδηγία και με τις γενικές αρχές της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντικαθιστούν 
ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει 
να αναθέσει το χειρισμό μιας 
μεμονωμένης περίπτωσης, διατηρεί 
επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
σύμφωνα με τις εξουσίες που της 
ανατίθενται από τη Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί και των οποίων η αξία ισούται 
με ή είναι μεγαλύτερη από
(α) ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών 
και τις συμβάσεις υπηρεσιών·
(β) ευρώ για τις συμβάσεις έργων.
7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το όργανο εποπτείας παρέχει, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 
Μπορεί να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε 
ορισμένα τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να 
είναι αντίθετη κατά τα άλλα προς το 
δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
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ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.
Η πρόσβαση στα τμήματα που μπορούν 
να δημοσιοποιηθούν παρέχεται εντός 
εύλογης προθεσμίας και το αργότερο 45 
ημέρες από την ημερομηνία του 
αιτήματος. 
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε μια σύμβαση δεν 
χρειάζεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τις 
δημοσιοποιήσει.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται μια 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7. 

Or. en

Τροπολογία 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τον 
διορισμό αυτό.
Όλοι οι αναθέτοντες φορείς υπόκεινται σε 
τέτοιου είδους εποπτεία. 
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2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτό δημοσιεύονται όλα τα καθοδηγητικά 
έγγραφα και τα έγγραφα γνωμοδότησης, 
καθώς και μια ετήσια έκθεση που 
περιγράφει την υλοποίηση και εφαρμογή 
των κανόνων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
(α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε συμβάσεις· σε περίπτωση που 
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από 
50% από την άποψη της αξίας των 
συμβάσεων που συνήφθησαν από ΜΜΕ, 
η έκθεση παρέχει μια ανάλυση των λόγων 
του γεγονότος αυτού·
(β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ενσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης προσώπων με αναπηρίες, ή 
την προώθηση της καινοτομίας·
(γ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθέτοντων φορέων και ιδίως των 
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κεντρικών αρχών προμηθειών·
(β) παροχή νομικών συμβουλών στους 
αναθέτοντες φορείς σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(δ) κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους και 
αποτελεσματικού συστήματος δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης («κόκκινη 
σημαία») για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την κατάλληλη αναφορά κρουσμάτων 
διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών·
(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
(στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες 
και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στους 
αρμόδιους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
(ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
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λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
τυχόν παραβιάσεις των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
αφορούν συμβάσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων έφεσης δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του συστήματος που 
έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
92/13/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.
4. Με την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 
317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην 
Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της 
παρούσας οδηγίας σε διαδικασίες για την 
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ανάθεση συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας το 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμα 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή μιας διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη για την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων της Ένωσης και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων που έχει 
προσδιοριστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να εξετάσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων 
που έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με την παρακολούθηση 
ορισμένων υποθέσεων και με τη 
διασφάλιση της λήψης των κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων τα οποία θα 
υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε περίπτωση παραβίασης 
των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων που έχει επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που διεξάγονται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων με την παρούσα 
οδηγία και με τις γενικές αρχές της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντικαθιστούν 
ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει 
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να αναθέσει το χειρισμό μιας 
μεμονωμένης περίπτωσης, διατηρεί 
επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
σύμφωνα με τις εξουσίες που της 
ανατίθενται από τη Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί και των οποίων η αξία ισούται 
με ή είναι μεγαλύτερη από
(α) ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών 
και τις συμβάσεις υπηρεσιών·
(β) ευρώ για τις συμβάσεις έργων.
7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το όργανο εποπτείας παρέχει, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 
Μπορεί να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε 
ορισμένα τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να 
είναι αντίθετη κατά τα άλλα προς το 
δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.
Η πρόσβαση στα τμήματα που μπορούν 
να δημοσιοποιηθούν παρέχεται εντός 
εύλογης προθεσμίας και το αργότερο 45 
ημέρες από την ημερομηνία του 
αιτήματος. 
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε μια σύμβαση δεν 
χρειάζεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τις 
δημοσιοποιήσει.
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8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται μια 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τις εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση που έχουν κατατεθεί σε 
χωριστές τροπολογίες.  Η παρούσα τροπολογία διαγράφει το άρθρο 93 περί δημόσιας εποπτείας 
πλήρως. Ο ορισμός ενός ενιαίου εθνικού οργάνου εποπτείας σε κάθε κράτος μέλος θα 
παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας και θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί από τα κράτη 
μέλη με αποκεντρωμένη διοίκηση ή ομοσπονδιακές δομές.

Τροπολογία 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τον 
διορισμό αυτό.
Όλοι οι αναθέτοντες φορείς υπόκεινται σε 
τέτοιου είδους εποπτεία. 
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτό δημοσιεύονται όλα τα καθοδηγητικά 
έγγραφα και τα έγγραφα γνωμοδότησης, 
καθώς και μια ετήσια έκθεση που 
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περιγράφει την υλοποίηση και εφαρμογή 
των κανόνων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
(α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε συμβάσεις· σε περίπτωση που 
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από 
50% από την άποψη της αξίας των 
συμβάσεων που συνήφθησαν από ΜΜΕ, 
η έκθεση παρέχει μια ανάλυση των λόγων 
του γεγονότος αυτού·
(β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ενσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης προσώπων με αναπηρίες, ή 
την προώθηση της καινοτομίας·
(γ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθέτοντων φορέων και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
(β) παροχή νομικών συμβουλών στους 
αναθέτοντες φορείς σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
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(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(δ) κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους και 
αποτελεσματικού συστήματος δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης («κόκκινη 
σημαία») για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την κατάλληλη αναφορά κρουσμάτων 
διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών·
(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
(στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες 
και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στους 
αρμόδιους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
(ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές κατόπιν απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
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συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
τυχόν παραβιάσεις των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
αφορούν συμβάσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων έφεσης δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του συστήματος που 
έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
92/13/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.
4. Με την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 
317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην 
Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της 
παρούσας οδηγίας σε διαδικασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας το 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμα 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
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διεξαγωγή μιας διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη για την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων της Ένωσης και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων που έχει 
προσδιοριστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να εξετάσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων 
που έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με την παρακολούθηση 
ορισμένων υποθέσεων και με τη 
διασφάλιση της λήψης των κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων τα οποία θα 
υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε περίπτωση παραβίασης 
των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων που έχει επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που διεξάγονται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων με την παρούσα 
οδηγία και με τις γενικές αρχές της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντικαθιστούν 
ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει 
να αναθέσει το χειρισμό μιας 
μεμονωμένης περίπτωσης, διατηρεί 
επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
σύμφωνα με τις εξουσίες που της 
ανατίθενται από τη Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 



PE492.870v02-00 144/194 AM\909614EL.doc

EL

συναφθεί και των οποίων η αξία ισούται 
με ή είναι μεγαλύτερη από
(α) 1 000 000 ευρώ για τις συμβάσεις 
προμηθειών και τις συμβάσεις 
υπηρεσιών·
(β) 10 000 000 ευρώ για τις συμβάσεις 
έργων.
7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το όργανο εποπτείας παρέχει, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 
Μπορεί να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε 
ορισμένα τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να 
είναι αντίθετη κατά τα άλλα προς το 
δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.
Η πρόσβαση στα τμήματα που μπορούν 
να δημοσιοποιηθούν παρέχεται εντός 
εύλογης προθεσμίας και το αργότερο 45 
ημέρες από την ημερομηνία του 
αιτήματος. 
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε μια σύμβαση δεν 
χρειάζεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τις 
δημοσιοποιήσει.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται μια 
περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο από την πλευρά των 
κρατών μελών Πέραν τούτου θα επηρεάσει την εσωτερική οργάνωση της διοίκησης των κρατών 
μελών. Οι αποφάσεις που αφορούν τις προς ανάληψη δραστηριότητες για την εξασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της οδηγίας και των αρμοδίων θεσμικών οργάνων πρέπει να αφήνονται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Τροπολογία 934
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 Το άρθρο 93 διαγράφεται.

Or. de

Τροπολογία 935
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93 διαγράφεται
Δημόσια εποπτεία
1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο 
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τον 
διορισμό αυτό.
Όλοι οι αναθέτοντες φορείς υπόκεινται σε 
τέτοιου είδους εποπτεία. 
2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες υλοποίησης 
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οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας 
εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό 
αυτό δημοσιεύονται όλα τα καθοδηγητικά 
έγγραφα και τα έγγραφα γνωμοδότησης, 
καθώς και μια ετήσια έκθεση που 
περιγράφει την υλοποίηση και εφαρμογή 
των κανόνων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:
(α) ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) σε συμβάσεις· σε περίπτωση που 
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από 
50% από την άποψη της αξίας των 
συμβάσεων που συνήφθησαν από ΜΜΕ, 
η έκθεση παρέχει μια ανάλυση των λόγων 
του γεγονότος αυτού·
(β) συνολική επισκόπηση της υλοποίησης 
βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη 
παραμέτρους που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ενσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
πρόσβασης προσώπων με αναπηρίες, ή 
την προώθηση της καινοτομίας·
(γ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με 
αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων 
και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για 
τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των 
αναθέτοντων φορέων και ιδίως των 
κεντρικών αρχών προμηθειών·
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(β) παροχή νομικών συμβουλών στους 
αναθέτοντες φορείς σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·
(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(δ) κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους και 
αποτελεσματικού συστήματος δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης («κόκκινη 
σημαία») για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την κατάλληλη αναφορά κρουσμάτων 
διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών·
(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·
(στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες 
και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
διαβίβαση της ανάλυσης στους 
αρμόδιους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι 
υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις 
αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους 
την αγνόησαν·
(ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές κατόπιν απόφασης 
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του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης ή πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον 
αφορά έργα που λαμβάνουν 
συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το 
όργανο εποπτείας αναφέρει στην 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
τυχόν παραβιάσεις των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
αφορούν συμβάσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων έφεσης δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του συστήματος που 
έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
92/13/EΟΚ.
Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.
4. Με την επιφύλαξη των γενικών 
διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή για την 
επικοινωνία και τις επαφές της με τα 
κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί 
ως ειδικό σημείο επαφής για την 
Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 
317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην 
Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της 
παρούσας οδηγίας σε διαδικασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας το 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμα 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή μιας διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη για την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων της Ένωσης και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων που έχει 
προσδιοριστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να εξετάσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων 
που έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με την παρακολούθηση 
ορισμένων υποθέσεων και με τη 
διασφάλιση της λήψης των κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων τα οποία θα 
υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε περίπτωση παραβίασης 
των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων που έχει επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
5. Οι δραστηριότητες έρευνας και 
επιβολής που διεξάγονται από το όργανο 
εποπτείας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων με την παρούσα 
οδηγία και με τις γενικές αρχές της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντικαθιστούν 
ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει 
να αναθέσει το χειρισμό μιας 
μεμονωμένης περίπτωσης, διατηρεί 
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επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
σύμφωνα με τις εξουσίες που της 
ανατίθενται από τη Συνθήκη.
6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί και των οποίων η αξία ισούται 
με ή είναι μεγαλύτερη από
(α) ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών 
και τις συμβάσεις υπηρεσιών·
(β) ευρώ για τις συμβάσεις έργων.
7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το όργανο εποπτείας παρέχει, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 
Μπορεί να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε 
ορισμένα τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να 
είναι αντίθετη κατά τα άλλα προς το 
δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.
Η πρόσβαση στα τμήματα που μπορούν 
να δημοσιοποιηθούν παρέχεται εντός 
εύλογης προθεσμίας και το αργότερο 45 
ημέρες από την ημερομηνία του 
αιτήματος. 
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε μια σύμβαση δεν 
χρειάζεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τις 
δημοσιοποιήσει.
8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται μια 
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περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7. 

Or. en

Τροπολογία 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
των κανόνων κοινωνικής και εργασιακής 
προστασίας και των όρων εργασίας από 
τον οικονομικό φορέα στον οποίο έχει 
ανατεθεί η σύμβαση και από τους 
υπεργολάβους του, συμπεριλαμβανομένης  
της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών 
αρχών και ιδίως των κεντρικών αρχών 
προμηθειών·

Or. de

Τροπολογία 939
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) εξέταση των εκθέσεων που τους 
διαβιβάζονται από τους αναθέτοντες 
φορείς που σκοπεύουν να κάνουν χρήση 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση·

Or. it

Τροπολογία 940
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) διαχείριση του επίσημου μητρώου 
μη συμμόρφωσης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 83α·
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Or. en

Τροπολογία 941
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν
τη σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο για την εξέταση των 
αποφάσεων των αναθετόντων φορέων 
σχετικά με τυχόν παραβιάσεις που 
εντοπίζει κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
παροχής νομικών συμβουλών του.

Or. fr
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Τροπολογία 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας το 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμα 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή μιας διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 

διαγράφεται
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μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη για την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων της Ένωσης και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων που έχει 
προσδιοριστεί από την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να εξετάσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων 
που έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας με την παρακολούθηση 
ορισμένων υποθέσεων και με τη 
διασφάλιση της λήψης των κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων τα οποία θα 
υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε περίπτωση παραβίασης 
των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων που έχει επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής 
που διεξάγονται από το όργανο εποπτείας
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
αποφάσεων των αναθέτοντων φορέων με 
την παρούσα οδηγία και με τις γενικές 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντικαθιστούν 
ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναθέσει το χειρισμό μιας μεμονωμένης 
περίπτωσης, διατηρεί επίσης το δικαίωμα 
να επεμβαίνει σύμφωνα με τις εξουσίες 
που της ανατίθενται από τη Συνθήκη.

5. Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής 
που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
αποφάσεων των αναθετόντων φορέων με 
την παρούσα οδηγία και με τις γενικές 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντικαθιστούν 
ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναθέσει το χειρισμό μιας μεμονωμένης 
περίπτωσης, διατηρεί επίσης το δικαίωμα 
να επεμβαίνει σύμφωνα με τις εξουσίες 
που της ανατίθενται από τη Συνθήκη.

Or. fr

Τροπολογία 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) 1.000.000 ευρώ για τις συμβάσεις 
προμηθειών και τις συμβάσεις 
υπηρεσιών·
β) 10.000.000 ευρώ για τις συμβάσεις 
έργων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια γενική απαίτηση δημοσίευσης θα οδηγούσε στην αποκάλυψη ακόμα και των πιο μικρών 
εμπορικών λεπτομερειών ορισμένων συμβάσεων, με αποτέλεσμα η τεχνογνωσία την οποία 
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περιέχουν αυτές οι συμβάσεις υπό τη μορφή εμπορικών απορρήτων να καθίσταται διαθέσιμη σε 
τρίτες, ενίοτε κατά παράβαση των κανόνων περί εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή 
δεν θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς η απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης 
ολοκληρώνει τη διαδικασία.

Τροπολογία 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στις 
αρμόδιες αρχές το πλήρες κείμενο όλων 
των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και 
των οποίων η αξία ισούται με ή είναι 
μεγαλύτερη από

Or. fr

Τροπολογία 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το όργανο εποπτείας παρέχει, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 
Μπορεί να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε 
ορισμένα τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να 
εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να 
είναι αντίθετη κατά τα άλλα προς το 

διαγράφεται
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δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.
Η πρόσβαση στα τμήματα που μπορούν 
να δημοσιοποιηθούν παρέχεται εντός 
εύλογης προθεσμίας και το αργότερο 45 
ημέρες από την ημερομηνία του 
αιτήματος.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε μια σύμβαση δεν 
χρειάζεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη 
σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών 
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τις 
δημοσιοποιήσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα στο πλαίσιο αντιδικιών που σχετίζονται με 
την ανάθεση συμβάσεων και τα πρόσθετα δικαιώματα των οποίων απολαύουν οι ιδιώτες βάσει 
των ήδη εξαιρετικά ολοκληρωμένων νόμων για την ελευθερία της πληροφόρησης, είναι κάτι 
παραπάνω από αρκετά.

Τροπολογία 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το όργανο εποπτείας παρέχει, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 

7. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με την εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν, 
κατόπιν γραπτού αιτήματος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναπτόμενες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 
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να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε ορισμένα 
τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων, να είναι 
αντίθετη κατά τα άλλα προς το δημόσιο 
συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά 
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών 
οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες 
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

να μη χορηγηθεί πρόσβαση σε ορισμένα 
τμήματα των συμβάσεων εάν η 
γνωστοποίησή τους ενδέχεται να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων, να είναι 
αντίθετη κατά τα άλλα προς το δημόσιο 
συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά 
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών 
οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες 
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων

Υποβολή χωριστών εκθέσεων

Or. en

Τροπολογία 952
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν τις 
κατάλληλες πληροφορίες για κάθε 
σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο και κάθε 
υλοποίηση δυναμικού συστήματος 
αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους 
επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να 
αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά 
με:

1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν τις 
κατάλληλες πληροφορίες για κάθε 
σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή κάθε 
υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών 
που υπερβαίνει το κατώτατο όριο. Οι εν 
λόγω πληροφορίες τους επιτρέπουν, σε 
μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις 
αποφάσεις τους σχετικά με:

Or. en
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Τροπολογία 953
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα προς τεκμηρίωση των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, είτε οι διαδικασίες 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.

Or. en

Τροπολογία 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε οι 
διαδικασίες διεξάγονται με ηλεκτρονικά 
μέσα είτε όχι. Για το σκοπό αυτό, 
τεκμηριώνουν τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων σε όλα τα στάδιά της, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των επαφών 
με οικονομικούς φορείς και των 
εσωτερικών συζητήσεων, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 

Οι αναθέτοντες φορείς τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε αυτές
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 
Για τον σκοπό αυτόν εξασφαλίζουν ότι 
διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση για την 
αιτιολόγηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, όπως 
είναι η τεκμηρίωση των επαφών με 
οικονομικούς φορείς και των εσωτερικών 
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διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης.

συζητήσεων, της προετοιμασίας των 
προσφορών, του διαλόγου ή της 
διαπραγμάτευσης, εφόσον υπάρχει, και της 
επιλογής και ανάθεσης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 955
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε οι 
διαδικασίες διεξάγονται με ηλεκτρονικά 
μέσα είτε όχι. Για το σκοπό αυτό, 
τεκμηριώνουν τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων σε όλα τα στάδιά της, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των επαφών 
με οικονομικούς φορείς και των 
εσωτερικών συζητήσεων, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης, του ονόματος του 
προσφέροντος που κέρδισε την ανάθεση 
και των λόγων για τους οποίους επελέγη η 
προσφορά του και - εφόσον είναι γνωστά 
- του ποσοστού της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαισίου που ο επιλεγείς 
προσφέρων σκοπεύει να αναθέσει με 
υπεργολαβία, και της ενημέρωσης 
σχετικά με τους υπεργολάβους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων·

Or. de
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Τροπολογία 956
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να τεκμηριώνονται όλες οι εσωτερικές συζητήσεις είναι περιττή και δυσανάλογη. Η 
διάταξη προκαλεί επίσης έλλειψη ασφάλειας δικαίου, διότι ο όρος "εσωτερικές συζητήσεις" δεν 
ορίζεται στην οδηγία.

Τροπολογία 957
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη 
από την ημερομηνία ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο 
αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση 
να παρέχει στην Επιτροπή ή στο εθνικό 
όργανο εποπτείας, κατόπιν αιτήσεώς τους,

2. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται επί 
τέσσερα τουλάχιστον έτη από την 
ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, 
ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο 
αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να 
παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς 
της, τις απαραίτητες πληροφορίες.
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τις απαραίτητες πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη 
από την ημερομηνία ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο 
αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση 
να παρέχει στην Επιτροπή ή στο εθνικό 
όργανο εποπτείας, κατόπιν αιτήσεώς τους, 
τις απαραίτητες πληροφορίες.

2. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται επί 
τέσσερα τουλάχιστον έτη από την 
ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, 
ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο 
αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να 
παρέχει στην Επιτροπή ή τις εθνικές αρχές 
ή δομές στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 
92 κατόπιν αιτήσεώς τους τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 95 Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων μέσω εκθέσεων από τα κράτη μέλη είναι αναξιόπιστη 
και προκαλεί γραφειοκρατία και έξοδα. Σκοπός του άρθρου 95 είναι η διασταύρωση των 
δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσω της τράπεζας δεδομένων TED βάσει του άρθρου 64 της 
πρότασης Ωστόσο τα δεδομένα της TED και τα δεδομένα των εθνικών εκθέσεων είναι πολύ 
συχνά ελλιπή. Αντί να αποσκοπεί στη διασταύρωση των δεδομένων, ο πυλώνας συλλογής 
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στατιστικών δεδομένων της TED πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ ο πυλώνας των εθνικών 
εκθέσεων πρέπει να εγκαταλειφθεί πλήρως.

Τροπολογία 960
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς που θεσπίζονται ή 
διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 93 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια αναφορά 
υλοποίησης και στατιστικής κατάστασης 
για κάθε έτος, με βάση ένα τυποποιημένο 
έγγραφο, το αργότερο μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η
Επιτροπή λαμβάνει έκαστο έτος αναφορά
υλοποίησης και στατιστικής κατάστασης 
για κάθε έτος το αργότερο έως τις 31 
Οκτωβρίου του επόμενου έτους

Or. en

Τροπολογία 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς που θεσπίζονται ή 
διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 93
διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια αναφορά 
υλοποίησης και στατιστικής κατάστασης 
για κάθε έτος, με βάση ένα τυποποιημένο 
έγγραφο, το αργότερο μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή αναφορά στατιστικής 
κατάστασης για κάθε έτος, με βάση ένα 
τυποποιημένο έγγραφο, το αργότερο έως
τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους

Or. en

Τροπολογία 962
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αναφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τη συνολική αξία, κατανεμημένη ανά 
κατηγορία δραστηριότητας στις οποίες 
παραπέμπουν τα άρθρα 5 έως 11, των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν κάτω των 
κατώτατων ορίων που παρατίθενται στο 
άρθρο 12 αλλά οι οποίες θα καλύπτονταν 
από την παρούσα οδηγία αν η αξία τους 
υπερέβαινε το κατώτατο όριο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αναφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τη συνολική αξία, κατανεμημένη ανά 
κατηγορία δραστηριότητας στις οποίες 
παραπέμπουν τα άρθρα 5 έως 11, των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν κάτω των 
κατώτατων ορίων που παρατίθενται στο 
άρθρο 12 αλλά οι οποίες θα καλύπτονταν 
από την παρούσα οδηγία αν η αξία τους
υπερέβαινε το κατώτατο όριο.

2. Η αναφορά της παραγράφου 1 
περιλαμβάνει για συμβάσεις που 
ανατέθηκαν κάτω των κατώτατων ορίων 
που καθορίζονται στο άρθρο 12 της 
παρούσας οδηγίας αλλά οι οποίες θα 
καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία αν η 
αξία τους υπερέβαινε το κατώτατο όριο 
εκτίμηση της συνολικής αξίας των 
δημόσιων συμβάσεων για το 
συγκεκριμένο έτος. Η εκτίμηση αυτή 
μπορεί συγκεκριμένα να βασίζεται σε 
δεδομένα που διατίθενται δυνάμει των 
περί δημοσίευσης απαιτήσεων του 
κράτους μέλους.

Or. en



PE492.870v02-00 166/194 AM\909614EL.doc

EL

Τροπολογία 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν 
λόγω αναφορά περιλαμβάνει τουλάχιστον
τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων 
που ανατέθηκαν, κατανεμημένα ανά 
κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες 
παραπέμπουν τα άρθρα 5 έως 11, καθώς 
και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
απαιτούνται για την επαλήθευση της ορθής 
εφαρμογής της συμφωνίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται ο αριθμός και η αξία των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν σύμφωνα με 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προκήρυξη διαγωνισμού, κατανεμημένα 
σύμφωνα με τις περιστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 και ανά 
κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες 
παραπέμπουν τα άρθρα 5 έως 11.
Καθορίζονται επίσης το κράτος μέλος ή η 
τρίτη χώρα προέλευσης του αναδόχου.

3. Για όλες τις συμβάσεις που 
υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της 
παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω αναφορά 
περιλαμβάνει κατ’ εκτίμηση τον αριθμό 
και την αξία των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν στη διάρκεια του 
συγκεκριμένου έτους, κατανεμημένα ανά 
κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες 
παραπέμπουν τα άρθρα 5 έως 11, καθώς 
και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
απαιτούνται για την επαλήθευση της ορθής 
εφαρμογής της συμφωνίας του ΠΟΕ 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται κατ’ εκτίμηση ο 
αριθμός και η αξία των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν σύμφωνα με διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 
διαγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 965
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, 
τα στατιστικά δεδομένα μπορούν να 
συλλέγονται βάσει δειγματοληψίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η 
αντιπροσωπευτικότητά τους·

Or. en
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Τροπολογία 966
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 3 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας 
των παρεχομένων πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 967
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει το τυποποιημένο 
έντυπο για την κατάρτιση της ετήσιας 
αναφοράς υλοποίησης και στατιστικής 
κατάστασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 100.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει το τυποποιημένο 
έντυπο για την κατάρτιση της ετήσιας 

5. Η Επιτροπή θεσπίζει το τυποποιημένο 
έντυπο για την ετήσια αναφορά
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αναφοράς υλοποίησης και στατιστικής 
κατάστασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 100.

στατιστικής κατάστασης στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 100.

Or. en

Τροπολογία 969
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 95 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 εξασφαλίζουν ότι:

διαγράφεται

(a) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, 
τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να 
συλλέγονται βάσει δειγματοληψίας, 
εφόσον δεν θίγεται η 
αντιπροσωπευτικότητά τους·
(β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας 
των παρεχομένων πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 96 Το άρθρο διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως μέρος εναλλακτικών προτάσεων σε σχέση με τη διακυβέρνηση (παροχή υποστήριξης στους 
αναθέτοντες φορείς και τις επιχειρήσεις) η τροπολογία διαγράφει το άρθρο 97. Θα χρειαζόταν 
οι προτάσεις της Επιτροπής να στηρίζονται σε σαφή περίπτωση που να αποδεικνύει την 
αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος, επίσης δε αυτές οι λεπτομερείς ρυθμίσεις θα 
παραβίαζαν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο, χρειάζεται σαφώς 
τα κράτη μέλη να ενστερνισθούν τις αρχές των ΜΜΕ/«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
στις δημόσιες συμβάσεις, όπως προτείνεται σε αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 96 Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο από την πλευρά των 
κρατών μελών Πέραν τούτου θα επηρεάσει την εσωτερική οργάνωση της διοίκησης των κρατών 
μελών. Οι αποφάσεις που αφορούν τις προς ανάληψη δραστηριότητες για την εξασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της οδηγίας και των αρμοδίων θεσμικών οργάνων πρέπει να αφήνονται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Τροπολογία 972
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στους αναθέτοντες φορείς κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στους αναθέτοντες φορείς κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
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διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτων 
φορέας μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτων 
φορέας μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και πληροφορίες για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, η διατύπωση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παροχή νομικών συμβουλών ενώ 
τα κράτη μέλη δεν είναι αρμόδια για την παροχή νομικών συμβουλών περί ευρωπαϊκών 
ρυθμίσεων.

Τροπολογία 973
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα αυτά δημιουργούν περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις.  Εναπόκειται στα κράτη μέλη 
να οργανώσουν την εσωτερική τους διοίκηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
δημιουργήσουν έναν εποπτικό φορέα (άρθρο 84) χωρίς ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 
αντίκειται προς την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 974
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία 
υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν 
μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 56, 
75 και 79. Διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν.

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία 
υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν 
μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 56, 
75, 79 και 83 α. Διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν.

Or. en

Τροπολογία 975
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα αυτά δημιουργούν περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις.  Εναπόκειται στα κράτη μέλη 
να οργανώσουν την εσωτερική τους διοίκηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
δημιουργήσουν έναν εποπτικό φορέα (άρθρο 84) χωρίς ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 
αντίκειται προς την αρχή της επικουρικότητας.
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Τροπολογία 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή υποχρέωσης δημιουργίας πρόσθετων φορέων στα κράτη μέλη δεν συνιστά αναλογικό 
μέτρο. Πέραν τούτου διάφορες αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτό το όργανο, όπως είναι η 
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εποπτεία, ο συντονισμός και η υποβολή εκθέσεων, μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση 
συμφερόντων.

Τροπολογία 978
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει 
χώρα μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(IMI) που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου52 [πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(«κανονισμός IMI») COM(2011)522]. Τα 

διαγράφεται
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κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
που τους ζητούνται από άλλα κράτη μέλη 
εντός του συντομότερου δυνατού 
χρονικού διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή υποχρέωσης δημιουργίας πρόσθετων φορέων στα κράτη μέλη δεν συνιστά αναλογικό 
μέτρο. Πέραν τούτου διάφορες αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτό το όργανο, όπως είναι η 
εποπτεία, ο συντονισμός και η υποβολή εκθέσεων, μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση 
συμφερόντων.

Τροπολογία 980
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 98 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 και 
95 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από [ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 981
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 98 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 και 
95 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται 
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προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 982
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την 
απόφαση 71/306/ΕΟΚ53 του Συμβουλίου. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων που έχει συσταθεί με την 
απόφαση 71/306/ΕΟΚ53 του Συμβουλίου 
και από την επιτροπή που συγκροτείται 
με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
3286/94 του Συμβουλίου (κανονισμός για 
τους εμπορικούς φραγμούς)54. Οι εν λόγω 
επιτροπές συνιστούν επιτροπές κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
__________________
54 ΕΕ L 349, 31.12.1994, σ. 71

Or. en

Τροπολογία 983
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 100 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 984
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 100 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 και η αρμόδια 
επιτροπή είναι η επιτροπή που έχει 
συσταθεί με τον κανονισμό για τους 
εμπορικούς φραγμούς.

Or. en

Τροπολογία 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) οι διαδικασίες για την κατανομή της 
μεταφορικής ικανότητας της 
σιδηροδρομικής υποδομής, τη χορήγηση 
αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή 
την πιστοποίηση της ασφάλειας σύμφωνα 
με τις οδηγίες 95/18/ΕΚ, 2001/14/ΕΚ και 
2004/49/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προσθήκη αυτής της παραγράφου θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και θα ενισχύσει το άρθρο 
4, παρ. 2.

Τροπολογία 986
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) διαδικασίες για την ανάθεση 
ικανότητας σιδηροδρομικής υποδομής, 
σιδηροδρομικών αδειών ή πιστοποίησης 
ασφαλείας, κατά την έννοια των οδηγιών 
95/18/ΕΚ, 2011/14/ΕΚ και 2004/49/ΕΚ.

Or. it

Τροπολογία 987
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – στοιχείο Δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σιδηροδρομικές εμπορευματικές
μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Or. en

Τροπολογία 988
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο Δ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σιδηροδρομικές εμπορευματικές
μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Or. it

Τροπολογία 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – στοιχείο Δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σιδηροδρομικές εμπορευματικές
μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Or. en

Τροπολογία 990
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – στοιχείο Δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές διαγράφεται
Καμία

Or. en

Τροπολογία 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – στοιχείο Δ – παράγραφος 3



AM\909614EL.doc 179/194 PE492.870v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές διαγράφεται
Καμία

Or. en

Τροπολογία 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με αναπηρίες), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τους 
κανόνες που σχετίζονται με το σχέδιο 
(περιλαμβανομένης της προστασίας 
δεδομένων από το σχέδιο), τα σύμβολα, 
τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση 
ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις 
διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε 
οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της 
προμήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·
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Τροπολογία 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

γενικών ή ειδικών κανονιστικών 
διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία 
που συνιστούν τα έργα αυτά· «πρότυπο»:

Or. en

Τροπολογία 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – περίπτωση 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σύμβαση 1 σχετικά με τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία)

Or. en

Τροπολογία 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – περίπτωση 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σύμβαση 131 σχετικά με τον καθορισμό 
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ελάχιστης αμοιβής

Or. en

Τροπολογία 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – περίπτωση 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σύμβαση 102 σχετικά με την κοινωνική 
ασφάλιση (ελάχιστες προδιαγραφές)

Or. en

Τροπολογία 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XVII Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 999
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XVIII Το Παράρτημα αυτό διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 1000
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κωδικός CPV Περιγραφή

79611000-0;

από 85000000-9 έως 85323000-9

(εκτός από 85321000-5 και 85322000-2) 

Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες

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

από 79995000-5 έως 79995200-7· από 

80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός από 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)· 

από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 

από 92230000-2, 92231000-9, 92232000-

6) 

Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 

και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

98000000-3 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 

ατομικές υπηρεσίες

98120000-0 Υπηρεσίες παρεχόμενες από 

συνδικαλιστικές ενώσεις

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

Τροπολογία
Κωδικός CPV Περιγραφή

79611000-0, 75200000-8, 75231200-6, 

75231240-8,

από 85000000-9 έως 85323000-9

(εκτός από 85321000-5 και 85322000-2) 

Υγειονομικές, κοινωνικές και συναφείς

υπηρεσίες
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98133100-5 και 98200000-5

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

από 79995000-5 έως 79995200-7· από 

80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός από 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)· 

από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 

από 92230000-2, 92231000-9, 92232000-

6) 

Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 

και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

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

ατομικές υπηρεσίες

98120000-0 Υπηρεσίες παρεχόμενες από 

συνδικαλιστικές ενώσεις

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

από 61000000-5 έως 61530000-9· από 

63370000-3 έως 63372000-7

Πλωτές μεταφορές

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

Υποστηρικτικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών

από 74500000-4 έως 74540000-6 (εκτός 
από 74511000-4) από 95000000-2 έως 
95140000-5

Υπηρεσίες τοποθέτησης και παροχής 
προσωπικού 

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

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

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και 
αθλητισμού
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Τροπολογία 1001
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 17 – πίνακας – σειρά 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Νομικές Υπηρεσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Τροπολογία 1002
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 17 – πίνακας – σειρές 7 α έως 7 ιβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

79112000-2 Υπηρεσίες νομικής 
εκπροσώπησης
79100000-5 Νομικές υπηρεσίες
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79110000-8 Υπηρεσίες νομικών 
συμβουλών και υπηρεσίες νομικής 
εκπροσώπησης
79111000-5 Υπηρεσίες νομικών 
συμβουλών 
79112100-3 Υπηρεσίες εκπροσώπησης 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων
79120000-1 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας
79121000-8 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας
79121100-9 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογισμικού
79130000-4 Υπηρεσίες νομικής 
τεκμηρίωσης και επικύρωσης
79131000-1 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης
79132000-8 Υπηρεσίες επικύρωσης
79140000-7 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών και πληροφοριών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική μεταχείριση υπηρεσιών αιτιολογείται μόνο εφόσον ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ίδιας 
φύσης.

Τροπολογία 1003
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα XVII α
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Παράρτημα XVII α – μέρος A
Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1

1 Υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευών

6112, 6122, 633, 
886

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

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

712 (εκτός 
71235),
7512, 87304

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

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

73 (εκτός 7321) Από 60410000-5 έως 60424120-3 
(εκτός 60411000-2, 60421000-5), και 
60500000-3 Από 60440000-4 έως 
60445000-9

4 Χερσαία και εναέρια 
μεταφορά ταχυδρομικής 
αλληλογραφίας

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

5 Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

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

6 Χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες:
α) υπηρεσίες 

ασφαλίσεων
β) τραπεζικές και 

επενδυτικές 
υπηρεσίες

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

7 Υπηρεσίες 
πληροφορικής και 
συναφείς υπηρεσίες

84 Από 50310000-1 έως 50324200-4, 
Από 72000000-5 έως 72920000-5 
(εκτός 72318000-7 και από 
72700000-7 έως 727200003), 
9342410-4

8 Υπηρεσίες έρευνας και 85 Από 73000000-2 έως 73436000-7 



PE492.870v02-00 188/194 AM\909614EL.doc

EL

ανάπτυξης (εκτός 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Υπηρεσίες λογιστικής, 
λογιστικού ελέγχου και 
τήρησης λογιστικών 
βιβλίων

862 Από 79210000-9 έως 79223000-3

10 Υπηρεσίες έρευνας 
αγοράς και 
δημοσκοπήσεων

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

11 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης 
και συναφείς υπηρεσίες

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

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

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

13 Διαφημιστικές 
υπηρεσίες

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

14 Υπηρεσίες καθαρισμού 
κτιρίων και διαχείρισης 
ακινήτων

874, 82201 έως 
82206

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

15 Υπηρεσίες δημοσίευσης 
και εκτύπωσης έναντι 
αμοιβής ή επί συμβάσει

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

16 Υπηρεσίες οδικών 
δικτύων και αποκομιδής 
απορριμμάτων :
εγκαταστάσεις υγιεινής 
και συναφείς υπηρεσίες

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

(1) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, που καλύπτονται από την 
κατηγορία 18.
(2) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, που καλύπτονται από την 
κατηγορία 18.
(3) Με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, 

την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς 
και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης οι 
υπηρεσίες που συνίστανται στην απόκτηση ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε 
χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή των 



AM\909614EL.doc 189/194 PE492.870v02-00

EL

δικαιωμάτων επ' αυτών· ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι 
οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό 
οιανδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία·

(4) Με εξαίρεση τις λοιπές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές των οποίων 
τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά 
την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας ανταμείβεται 
εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

(5) Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού.

Παράρτημα XVIIα – μέρος Β
Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12-γ και στο άρθρο 84

Κατηγορίε
ς

Ορισμός των υπηρεσιών Αριθμοί 
αναφοράς CPC

Αριθμοί αναφοράς CPV (του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις)

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
και εστιατορίων

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

18 Υπηρεσίες 
σιδηροδρομικών 
μεταφορών

711 Από 60200000-0 έως 60220000-6

19 Υπηρεσίες υδάτινων 
μεταφορών

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

20 Βοηθητικές και 
επικουρικές υπηρεσίες 
μεταφορών

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

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

και προμήθειας 
προσωπικού 

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

23 Υπηρεσίες ερευνών και 
ασφαλείας, 
εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών 
θωρακισμένων 
οχημάτων

873 (εκτός 
87304)

Από 79700000-1 έως 79723000-8

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής 
κατάρτισης

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

25 Υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες

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

26 Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές και 
αθλητικές 

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

(1) Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα XVIIa
Παράρτημα XVII α - Μέρος A

Υπηρεσίες στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 14 α
Κατηγορία 

N°
Ονομασία υπηρεσιών Αριθμός 

αναφοράς 
CPC (1)

Αριθ. αναφοράς CPV

1 Υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευής

6112, 
6122, 633,
886

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

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

712 (εκτός 
από 
71235),
7512, 
87304

Από 60100000-9 έως 
60183000-4 (εκτός από 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6), και από 
64120000-3 έως 
64121200-2 
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3 Υπηρεσίες εναερίων 
μεταφορών επιβατών 
και εμπορευμάτων, 
εξαιρούμενης της 
μεταφοράς 
ταχυδρομείου

73 (εκτός 
από 7321)

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

4 Χερσαία (3) και 
αεροπορική μεταφορά 
ταχυδρομείου

71235, 
7321

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

5 Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών 752

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

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

πρώην 81, 
812, 814

Από 66100000-1 έως 
66720000-3 

7 Υπηρεσίες 
πληροφορικής και 
συναφείς υπηρεσίες

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

8 Υπηρεσίες έρευνας και 
ανάπτυξης (5) 85

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

9 Υπηρεσίες λογιστικής, 
λογιστικού ελέγχου και 
τήρησης λογιστικών 
βιβλίων

862
Από 79210000-9 έως 
79223000-3 

10 Υπηρεσίες έρευνας της 
αγοράς και 
δημοσκοπήσεων

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

11 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης (6) και 

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

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

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

13 Διαφημιστικές 
υπηρεσίες

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

14 Υπηρεσίες καθαρισμού 
κτιρίων και υπηρεσίες 
διαχείρισης ακινήτων

874, 82201 
έως
82206

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

15 Υπηρεσίες εκδόσεων 
και εκτυπώσεων έναντι 
αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης

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

16 Υπηρεσίες αποχέτευσης 
και διάθεσης 
απορριμμάτων · 
υπηρεσίες υγιεινής και 
συναφείς υπηρεσίες

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

________________________________________
(1) Πλην των συμβάσεων εργασίας.

(2) Πλην των συμβάσεων για την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων από 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και των συμβάσεων χρόνου μετάδοσης.
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Παράρτημα XVII α -Μέρος Β

Υπηρεσίες στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 14 α
Κατηγορία 

N°
Ονομασία υπηρεσιών Αριθμός 

αναφοράς 
CPC (1)

Αριθ. αναφοράς CPV

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
και εστιατορίων

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

18 Υπηρεσίες 
σιδηροδρομικών 
μεταφορών

711 Από 60200000-0 έως 
60220000-6 

19 Υπηρεσίες υδάτινων 
μεταφορών

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

20 Υποστηρικτικές και 
επικουρικές υπηρεσίες 
μεταφορών

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

21 Νομικές υπηρεσίες 861 Από 79100000-5 έως 
79140000-7 

22 Υπηρεσίες 
τοποθέτησης και 
παροχής προσωπικού 

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

23 Υπηρεσίες ερευνών και 
ασφαλείας, 
εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών 
θωρακισμένων 
οχημάτων

873 (εκτός 
από 

87304)

Από 79700000-1 έως 
79723000-8 

24  Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής 
κατάρτισης

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

25  Υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες

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

πολιτισμού και 
αθλητισμού

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

27 Λοιπές υπηρεσίες (2)

________________________________________
(1) Πλην των συμβάσεων εργασίας.
(2) Πλην των συμβάσεων για την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων από 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και των συμβάσεων χρόνου μετάδοσης.

Or. en


