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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0896),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62 
και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0006/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από η Βουλή των 
Κοινοτήτων του Ηνωμένου του Βασιλείου και από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της 
Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο 
νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις … … 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις … … 
20122,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση των 
δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
ισχύοντες κανόνες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που εγκρίθηκαν δυνάμει της 
οδηγίας 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδίως τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και 
να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι αναγκαίο 
να διευκρινιστούν βασικές έννοιες και 
νοήματα, προκειμένου να κατοχυρωθεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να 
ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές από τη 
σχετική πάγια νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν 
βασικό ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» ως ένα από τα αγορακεντρικά 
εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την πλέον 
αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι ισχύοντες 
κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
που εγκρίθηκαν δυνάμει της οδηγίας 
2004/17/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, 
περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, 
για να επιτραπεί στους αγοραστές του 
δημοσίου να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δημόσιες συμβάσεις για την υποστήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης και άλλων 
κοινών κοινωνικών στόχων, 
προκειμένου να αυξηθεί με τον τρόπο 
αυτό η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο 
αποτέλεσμα στη σχέση κόστους/ 
ωφέλειας και διευκολύνοντας ιδίως τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να απλοποιηθούν 
οι κανόνες της Ένωσης περί δημόσιων 
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συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά την 
μέθοδο που εφαρμόζεται για την 
επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που 
πρέπει να περιληφθούν στην πολιτική 
για τις δημόσιες συμβάσεις, και να 
διευκρινιστούν βασικές έννοιες και 
νοήματα, προκειμένου να κατοχυρωθεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να 
ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές από τη 
σχετική πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τα άρθρα 40, 54, 55, 56, 66, 67 και 69 : χρειάζεται να τονιστεί ο ρόλος των 
δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών στόχων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η απλούστευση 
της οδηγίας πρέπει να λάβει υπόψη μεθόδους που θα επιτρέψουν να ενσωματωθούν οι 
κοινωνικοί στόχοι και οι στόχοι βιωσιμότητας στην πολιτική δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δυνάμει του άρθρου 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

(5) Δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη και να εξασφαλιστεί, 
σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ο 
σεβασμός της υγείας και της δημόσιας 
ασφάλειας καθώς και ο σεβασμός των 
κοινωνικών προτύπων και της εθνικής 
και ενωσιακής νομοθεσίας στον 
εργασιακό τομέα. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και πώς μπορούν να 



PE483.468v01-00 8/101 PR\891975EL.doc

EL

χρησιμοποιούν τη διακριτική ευχέρεια 
που διαθέτουν για να επιλέγουν τεχνικές 
προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης με 
σκοπό την επίτευξη μιας κοινωνικά 
βιώσιμης σύναψης των δημόσιων 
συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στις 
αρχές αυτές τη σχέση με το αντικείμενο 
της δημόσιας σύμβασης, καθώς και τη 
δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για τις 
συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 
23.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 
κριτήρια ανάθεσης και οι όροι εκτέλεσης 
της σύμβασης έχουν διακριτούς ρόλους 
στη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων 
συμβάσεων, αλλά η ουσία αυτών των 
προδιαγραφών και κριτηρίων είναι 
παρόμοια. Μέσω των τεχνικών 
προδιαγραφών, οι αναθέτουσες αρχές 
καθορίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η 
ικανότητα κάλυψης των τεχνικών 
προδιαγραφών αποτελεί προαπαιτούμενο   
για να είναι κάποιος υποψήφιος για την 
ανάθεση της σύμβασης, και θα πρέπει 
επομένως να εξετάζονται μόνο τα έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
αυτές. Από την άλλη πλευρά, τα κριτήρια 
ανάθεσης επιτρέπουν στις αναθέτουσες 
αρχές να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα 
που εμφανίζουν οι διάφοροι συνδυασμοί 
κριτηρίων. Κάθε προσφορά πρέπει να 
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αξιολογείται σε σχέση με καθένα από τα 
κριτήρια αυτά, αλλά η ικανότητα 
κάλυψης όλων των κριτηρίων ανάθεσης 
δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να 
θεωρηθεί κάποιος υποψήφιος για την 
ανάθεση της σύμβασης Τέλος, οι όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην ίδια τη 
σύμβαση, ώστε να υποδεικνύουν ποια 
είναι η ενδεδειγμένη εκτέλεση. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης σύμφωνα με τις τροπολογίες στα άρθρα 40, 66 και 70.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι 
απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη 
συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για 
τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την παραβίαση των βασικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης και σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά 
συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 
να υποχρεούνται να υποβάλουν μια 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να 
αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους παράνομες συμπεριφορές και 
αποκλείονται εάν η εν λόγω δήλωση 
αποδειχθεί ψευδής.

(7) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι 
απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη 
συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για 
τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, καθώς και κάθε ενέργεια που 
παραβιάζει τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, μπορεί 
να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και την 
παραβίαση των βασικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
υποχρεούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι δεν 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες 
συμπεριφορές και αποκλείονται εάν η εν 
λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

Or. fr
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Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
σχετικά με την εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των 
συμφωνιών που απέρρευσαν από τις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης (1986–1994), καθ’ όσον 
αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της, ενέκρινε συγκεκριμένα 
τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο εξής 
αναφερόμενη ως η «συμφωνία». Στόχος 
της εν λόγω συμφωνίας είναι η θέσπιση 
ενός πολυμερούς πλαισίου ισόρροπων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις 
δημόσιες συμβάσεις, ενόψει της 
απελευθέρωσης και της ανάπτυξης του 
παγκόσμιου εμπορίου. Όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτονται από τη 
συμφωνία, καθώς και από άλλες σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
πληρούν τις υποχρεώσεις βάσει των εν 
λόγω συμφωνιών, εφαρμόζοντας την 
παρούσα οδηγία σε οικονομικούς φορείς 
τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει τις 
συμφωνίες.

(8) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
σχετικά με την εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των 
συμφωνιών που απέρρευσαν από τις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης (1986–1994), καθ’ όσον 
αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της, ενέκρινε συγκεκριμένα 
τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο εξής 
αναφερόμενη ως η «συμφωνία». Στο εν 
λόγω πολυμερές πλαίσιο ισόρροπων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις 
δημόσιες συμβάσεις, τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για 
να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ των 
επιχειρήσεων της Ένωσης και των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών εντός της 
εσωτερικής αγοράς, ώστε να 
διευκολύνεται η ενσωμάτωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
να τονωθεί η απασχόληση και η 
καινοτομία εντός της Ένωσης. Όσον 
αφορά τις συμβάσεις που καλύπτονται από 
τη συμφωνία, καθώς και από άλλες 
σχετικές διεθνείς συμφωνίες που 
δεσμεύουν την Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές πληρούν τις υποχρεώσεις βάσει των 
εν λόγω συμφωνιών, εφαρμόζοντας την 
παρούσα οδηγία σε οικονομικούς φορείς 
τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει τις 
συμφωνίες.

Or. fr
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Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Επιπλέον, η Ένωση χρειάζεται ένα 
αποτελεσματικό μέσο το οποίο, αφενός, 
θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση προς την 
αρχή της αμοιβαιότητας, όσον αφορά 
τρίτες χώρες που δεν προσφέρουν ισότιμη 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς οικονομικούς 
φορείς, ιδίως με την εκ μέρους της 
Επιτροπής αξιολόγηση της ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας και, αφετέρου, θα 
εξασφαλίζει ισότιμο περιβάλλον και 
όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου Εντούτοις, η εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων δεν θα 
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ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει 
από μόνο του την εφαρμογή των κανόνων 
περί δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν πώς θα 
διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων τους όσον αφορά την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι 
συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες 
οντότητες ή η συνεργασία για την από 
κοινού εκτέλεση των καθηκόντων 
δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών 
αρχών που συμμετέχουν θα πρέπει να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή των 
κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Στις 
προϋποθέσεις αυτές πρέπει ειδικότερα να 
λαμβάνεται υπόψη η έννοια της 
κοινωνικής επιχείρησης, όπως ορίζεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα». Η παρούσα οδηγία 
θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι 
τυχόν εξαιρούμενες συνεργασίες 
δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν προκαλούν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η 
συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως 
προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παράρτημα ΧΙV, άρθρα 56, 57, 60, 62.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη 
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συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία 
του οικείου κράτους μέλους, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, όπως προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, σε διάφορες καταστάσεις 
όπου η ανοικτή ή η κλειστή διαδικασία 
χωρίς διαπραγμάτευση πιθανόν να μην 
καταλήγει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
των δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις 
επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε
διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η 
κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να 
καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Άρθρα 24, 27, 66 παράγραφος 1.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι 
ελεύθερες να χρησιμοποιούν τον 

(16) Όσον αφορά καινοτόμα έργα, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας, ή έργα που απαιτούν 
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ανταγωνιστικό διάλογο. Η χρήση αυτής 
της διαδικασίας έχει αυξηθεί σημαντικά 
από την άποψη της αξίας των συμβάσεων 
τα τελευταία χρόνια. Έχει αποδειχθεί 
χρήσιμη σε περιπτώσεις που οι 
αναθέτουσες αρχές δεν είναι σε θέση να 
ορίσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να 
εκτιμήσουν τι μπορεί να προσφέρει η 
αγορά από την άποψη τεχνικών, 
χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων. Η 
κατάσταση αυτή μπορεί ιδίως να 
παρουσιαστεί όσον αφορά καινοτόμα 
έργα, την εκτέλεση σημαντικών έργων 
υποδομής ολοκληρωμένων μεταφορών, 
την υλοποίηση μεγάλων δικτύων 
πληροφορικής ή έργων που απαιτούν 
περίπλοκη και διαρθρωμένη 
χρηματοδότηση.

περίπλοκη και δομημένη χρηματοδότηση,
οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι 
ελεύθερες να χρησιμοποιούν τον 
ανταγωνιστικό διάλογο. Παρά το γεγονός 
ότι η χρήση αυτής της διαδικασίας έχει 
αυξηθεί σημαντικά από την άποψη της 
αξίας των συμβάσεων τα τελευταία χρόνια, 
το μεγάλο χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για τη σύναψη μιας δημόσιας 
σύμβασης απέδειξε ότι ο ανταγωνιστικός 
διάλογος αποφέρει περιορισμένο όφελος 
σε περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές 
δεν είναι σε θέση να ορίσουν τα μέσα που 
θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους ή να εκτιμήσουν τι μπορεί να 
προσφέρει η αγορά από την άποψη 
τεχνικών, χρηματοδοτικών ή νομικών 
λύσεων κατά τη διαδικασία αυτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Άρθρο 28.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τη 
δημοσίευση προκηρύξεων και να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και 
τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Για αυτόν τον λόγο, 
θα πρέπει να εξελιχθούν σε τυποποιημένα 
μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων 
προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται 

(19) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τη 
δημοσίευση προκηρύξεων και να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και 
τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Για αυτόν τον λόγο, 
θα πρέπει να εξελιχθούν σε τυποποιημένα 
μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο. Ωστόσο, οι ελάχιστες προθεσμίες 
στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που εφαρμόζει η οδηγία 
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ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, 
ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον 
συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Συν 
τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 
κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
αρχές να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και 
να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

2004/18/ΕΚ πρέπει να παραμείνουν 
αμετάβλητες, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά 
όρια για την υποβολή προσφορών. Συν 
τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 
κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
αρχές να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και 
να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Επιπλέον, αναπτύσσονται συνεχώς 
νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως 
είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι. 
Συμβάλλουν στην ενίσχυση του 
ανταγωνισμού και στον εξορθολογισμό 
των δημόσιων προμηθειών, ιδίως με την 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που 
συνεπάγεται η χρήση τους. Εντούτοις, θα 
πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες 
για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της 
χρήσης των νέων τεχνικών με τους 
κανόνες της παρούσας οδηγίας και με τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της διαφάνειας. 
Συγκεκριμένα, εάν εκτελείται νέος 
διαγωνισμός για την εφαρμογή συμφωνίας-
πλαισίου ή εάν χρησιμοποιείται ένα 
δυναμικό σύστημα αγορών και εφόσον 
παρέχονται ικανοποιητικές εγγυήσεις 
σχετικά με τη διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης 
και της προβλεψιμότητας, οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
δημιουργούν διαγωνισμούς σχετικά με 

(23) Επιπλέον, αναπτύσσονται συνεχώς 
νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως 
είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι. 
Συμβάλλουν στην ενίσχυση του 
ανταγωνισμού και στον εξορθολογισμό 
των δημόσιων προμηθειών, ιδίως με την 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που 
συνεπάγεται η χρήση τους. Εντούτοις, θα 
πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες 
για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της 
χρήσης των νέων τεχνικών με τους 
κανόνες της παρούσας οδηγίας και με τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της διαφάνειας. 
Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων 
με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να τηρεί τις 
εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για την 
προστασία των δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, εάν εκτελείται νέος 
διαγωνισμός για την εφαρμογή συμφωνίας-
πλαισίου ή εάν χρησιμοποιείται ένα 
δυναμικό σύστημα αγορών και εφόσον 
παρέχονται ικανοποιητικές εγγυήσεις
σχετικά με τη διασφάλιση της 
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ειδικές αγορές βάσει ηλεκτρονικών 
καταλόγων που έχουν διαβιβαστεί 
προηγουμένως. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των κανόνων σχετικά με τα ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή 
αδικαιολόγητων εμποδίων στην πρόσβαση 
των οικονομικών φορέων σε διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων στις οποίες οι 
προσφορές πρέπει να προσκομίζονται υπό 
τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων και οι 
οποίες εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις 
γενικές αρχές της αποφυγής των 
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.

ιχνηλασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης 
και της προβλεψιμότητας, οι αναθέτουσες 
αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
δημιουργούν διαγωνισμούς σχετικά με 
ειδικές αγορές βάσει ηλεκτρονικών 
καταλόγων που έχουν διαβιβαστεί 
προηγουμένως. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των κανόνων σχετικά με τα ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές 
θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή 
αδικαιολόγητων εμποδίων στην πρόσβαση 
των οικονομικών φορέων σε διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων στις οποίες οι 
προσφορές πρέπει να προσκομίζονται υπό 
τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων και οι 
οποίες εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις 
γενικές αρχές της αποφυγής των 
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

 Άρθρο 34.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται 
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 
τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού 
μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν την
επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας 
και του ανοίγματος των δημόσιων 
συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Για τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να οριστούν 
προσφορές που αντικατοπτρίζουν την 
ποικιλία των τεχνικών λύσεων βάσει των 
επιδόσεων που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής και της 
κοινωνικά βιώσιμης διαδικασίας 
παραγωγής των έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, ούτως ώστε να 
κατοχυρώνεται η ισότητα των 
λειτουργικών στόχων και των στόχων 
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χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. 
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών. 

βιωσιμότητας και να επιτυγχάνεται 
ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισμού. 
Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές 
θα πρέπει να καταρτίζονται και να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της αποφυγής των 
διακρίσεων και της ισότητας ευκαιριών. 
Οι αρχές αυτές δεν πρέπει να 
προστατεύουν μόνο τα συμφέροντα των 
προσφερόντων αλλά και τον πραγματικό 
ανταγωνισμό, ώστε να μπορεί να υπάρχει 
αποτελεσματικότερη δημόσια δαπάνη 
προσανατολισμένη στις δημόσιες 
συμβάσεις που παρέχουν την καλύτερη 
σχέση κόστους/ ωφέλειας. Η κατάρτιση 
των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τις 
λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 
εκτέλεσης επιτρέπει εν γένει την επίτευξη 
του ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. 
Σε περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. 
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών. 

Or. fr

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ 
αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από την ανάγκη 
προσκόμισης σημαντικού αριθμού 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός 
των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα 
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, μπορεί να 
απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, 
προς όφελος τόσο των αναθετουσών 
αρχών όσο και των οικονομικών φορέων. 
Ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί 
να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, 
να υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες 
αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι 
σε θέση να το πράξουν. Περαιτέρω 
απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
τυποποιημένων εγγράφων, όπως το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί 
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να 
προωθηθεί ευρέως μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
για τις οποίες μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ 
αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από την ανάγκη 
προσκόμισης σημαντικού αριθμού 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός 
των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα 
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
που αποδεικνύουν την τήρηση των 
κανόνων και των προτύπων στους τομείς 
της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και 
στους τομείς της κοινωνικής προστασίας 
και των κανόνων εργασίας, μπορεί να 
απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, 
προς όφελος τόσο των αναθετουσών 
αρχών όσο και των οικονομικών φορέων. 
Ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί 
να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, 
να υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την 
αλυσίδα εφοδιασμού, και οι αναθέτουσες 
αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι 
σε θέση να το πράξουν. Περαιτέρω 
απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
τυποποιημένων εγγράφων, όπως το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί 
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να 
προωθηθεί ευρέως μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
για τις οποίες μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

Or. fr
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Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, 
της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης 
μεταχείρισης. Τα ανωτέρω κριτήρια θα 
πρέπει να εγγυώνται την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού, και επίσης, σε 
περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν έργα υψηλής ποιότητας, την 
αγορά προμηθειών και υπηρεσιών που 
είναι οι πλέον κατάλληλες για τις ανάγκες 
τους, για παράδειγμα όταν τα επιλεγέντα 
κριτήρια ανάθεσης περιλαμβάνουν 
παράγοντες συνδεόμενους με τη 
διαδικασία παραγωγής. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν
να καθορίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε
«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» είτε «το χαμηλότερο 
κόστος», λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
δεύτερη περίπτωση έχουν τη δυνατότητα 
να ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά 
πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή 
μέσω των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

(37) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, 
της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης 
μεταχείρισης. Τα ανωτέρω κριτήρια θα 
πρέπει να εγγυώνται την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας 
συγχρόνως ότι οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας που είναι οι πλέον 
κατάλληλες για τις ανάγκες τους, και που 
περιλαμβάνουν παράγοντες συνδεόμενους 
με τα κριτήρια της κοινωνικά βιώσιμης 
διαδικασίας παραγωγής και με την ένταξη 
των μειονεκτούντων ατόμων. Κατά 
συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να καθορίζουν ως κριτήρια ανάθεσης «την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά», λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να γίνεται αναφορά στα κατάλληλα 
ποιοτικά πρότυπα μέσω τεχνικών 
προδιαγραφών ή μέσω των όρων 
εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Άρθρα 40 και 66.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν 
να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

(38) Όταν οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά, πρέπει να καθορίζουν τα 
κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές, προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 
καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης, αφού τα κριτήρια αυτά πρέπει 
να επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. 
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

προσφορά, πρέπει να καθορίζουν τα 
κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές, προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 
καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης, αφού τα κριτήρια αυτά πρέπει 
να επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. 
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

Or. fr

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 
δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, 
δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 

(39) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 
δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, 
δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 
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έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των 
οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 
2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών) και του εξοπλισμού γραφείου 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής. Κρίνεται, 
επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η 
κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός 
υποχρεωτικών σκοπών και στόχων 
εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για 
συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις 
προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως 
περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των 
οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 
2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών) και του εξοπλισμού γραφείου 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής και για την 
κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία  
παραγωγής. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο 
να διατηρηθεί αυτή η κατεύθυνση, με την 
οποία ο ορισμός υποχρεωτικών σκοπών 
και στόχων εναπόκειται σε νομοθετικές 
πράξεις για συγκεκριμένους τομείς, 
ανάλογα με τις συγκεκριμένες κυρίαρχες 
πολιτικές και τις προϋποθέσεις στον 
σχετικό τομέα, και να προωθηθεί η 
ανάπτυξη και η χρήση ευρωπαϊκών 
προσεγγίσεων του κόστους της διάρκειας 
ζωής καθώς και της κοινωνικά βιώσιμης 
διαδικασίας παραγωγής, ως περαιτέρω 
ενίσχυση για τη χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η τομεακή 
νομοθεσία θα έπρεπε επίσης να 
περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές και 
κριτήρια ανάθεσης που επιδιώκουν να 
λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αυτά δεν μπορούν να εκφραστούν 
σε χρηματικά μεγέθη, ενώ παράλληλα 
συνδέουν με το αντικείμενο της σύμβασης 
και συμμορφώνονται προς τις αρχές της 
διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων 
και της ισότητας ευκαιριών.
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Αιτιολόγηση

Άρθρο 2 στοιχείο 24), παράρτημα VΙΙΙ.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 
προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, με την οποία να 
εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες αρχές να 
προωθούν τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές 
προμηθειών τους. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να προσδιορίζουν την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και το χαμηλότερο κόστος
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
προσδιορισμού του κόστους διάρκειας 
ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι η 
μεθοδολογία που πρόκειται να 
χρησιμοποιείται καθορίζεται με 
αντικειμενικό τρόπο που δεν δημιουργεί 
διακρίσεις και έχουν πρόσβαση σε αυτή 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια του 
κόστους διάρκειας ζωής περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, 
τόσο τις εσωτερικές δαπάνες (όπως είναι οι 
δαπάνες ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, 
συντήρησης και διάθεσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής) όσο και τις εξωτερικές 
δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι μπορούν 
να αποτιμηθούν χρηματικά και να 
υπόκεινται σε παρακολούθηση. Θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε 
επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής για ειδικές 
κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών· 
όποτε χρησιμοποιείται τέτοια μεθοδολογία, 

(40) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα θα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 
προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, με την οποία να 
εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες αρχές να 
προωθούν τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές 
προμηθειών τους. Συνεπώς, θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές 
οφείλουν να προσδιορίζουν την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση συνεκτίμησης της διάρκειας 
ζωής και της βιώσιμης διαδικασίας 
παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 
και 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
αναφέρονται στις προϋποθέσεις 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στη χάραξη και εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης. Η έννοια του 
κόστους διάρκειας ζωής περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, 
τόσο τις εσωτερικές δαπάνες (όπως είναι οι 
δαπάνες ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, 
συντήρησης και διάθεσης στο τέλος του 
κύκλου ζωής) όσο και τις εξωτερικές 
δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι μπορούν 
να αποτιμηθούν χρηματικά και να 
υπόκεινται σε παρακολούθηση. Θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε 
επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής για ειδικές 
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η χρήση της θα πρέπει να καθίσταται 
υποχρεωτική

κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών· 
όποτε χρησιμοποιείται τέτοια μεθοδολογία, 
η χρήση της θα πρέπει να καθίσταται 
υποχρεωτική

Or. fr

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν 
συγκεκριμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών
ή μια συγκεκριμένη διαδικασία για 
οποιοδήποτε άλλο στάδιο του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
υπό τον όρο ότι συνδέονται με το 
αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης. Για 
την καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών 
παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορεί επίσης να επιτρέπεται στους 
αγοραστές να περιλαμβάνουν, στο 
κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, χαρακτηριστικά που αφορούν 
τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που 
συμμετέχουν άμεσα στη συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
μπορούν να αφορούν μόνο την προστασία 
της υγείας του προσωπικού που 
συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής ή 
τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων 
ατόμων ή μελών ευάλωτων ομάδων 
μεταξύ των ατόμων στα οποία έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του 
κύκλου ζωής και στην κοινωνικά βιώσιμη 
διαδικασία παραγωγής, υπό τον όρο ότι 
αυτά τα χαρακτηριστικά ή η διαδικασία
συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης. Οι τεχνικές προδιαγραφές και 
τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να 
ερμηνεύονται με την ευρεία έννοια. Ως εκ 
τούτου, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα 
κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
αναφέρονται στον κύκλο ζωής και στην 
κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών 
της διαδικασίας παραγωγής ή της 
παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές 
ή τα κριτήρια ανάθεσης για να 
περιορίζουν τις επιβλαβείς κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές συνέπειες ή για να 
μεγιστοποιούν τις θετικές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές συνέπειες. Για την 
καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών 
παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορεί επίσης να επιτρέπεται στους 
αγοραστές να περιλαμβάνουν, στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα κριτήρια 
ανάθεσης, τα χαρακτηριστικά που 
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αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού 
στο περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών. Αυτά θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κατά τρόπο που δεν δημιουργεί 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως τεχνική προδιαγραφή 
και κριτήριο ανάθεσης την οργάνωση, τα 
προσόντα και την πείρα του προσωπικού 
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της 
σχετικής σύμβασης, καθώς αυτό ενδέχεται 
να επηρεάσει την ποιότητα και την 
κοινωνική βιωσιμότητα της εκτέλεσης της 
σύμβασης και, ως αποτέλεσμα, τον 
προσδιορισμό της προσφοράς που 
αποφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα στη 
σχέση κόστους/ ωφέλειας.

Or. fr

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
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μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να δικαιούται να 
απορρίψει την προσφορά. Η απόρριψη θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική σε 
περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα αρχή έχει 
διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή 
που χρεώνεται είναι αποτέλεσμα της μη 
συμμόρφωσης με την υποχρεωτική 
νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού 
δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
εργατικού δικαίου. 

μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Η απόρριψη της 
προσφοράς θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπου η 
αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η 
ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που χρεώνεται 
είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
την υποχρεωτική νομοθεσία της Ένωσης 
στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου,
ενώ επίσης, σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση ως προς την 
αφύσικα χαμηλή τιμή της προσφοράς 
του, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να 
απορρίπτει την προσφορά.

Or. fr

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
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περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και 
αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και 
πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.

περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και 
αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και 
πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Οι νόμοι, οι ρυθμίσεις και οι 
συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, που 
ισχύουν σε θέματα συνθηκών εργασίας και 
ασφάλειας στην εργασία, εφαρμόζονται 
κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί, 
καθώς και η εφαρμογή τους, 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης. 
Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι 
εργαζόμενοι ενός κράτους μέλους 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος για την υλοποίηση μιας δημόσιας 
σύμβασης, η οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών23 
αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
πρέπει να τηρούνται στη χώρα υποδοχής 
όσον αφορά αυτούς τους αποσπασμένους 

(44) Οι νόμοι και οι ρυθμίσεις, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης, που ισχύουν σε θέματα συνθηκών 
εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, 
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση δημόσιας 
σύμβασης, όπως και οι συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στον τόπο 
παροχής των έργων, των υπηρεσιών ή 
της προμήθειας. Η μη τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων μπορεί να θεωρηθεί 
σοβαρό παράπτωμα του οικείου 
οικονομικού φορέα, δυνάμενο να επιφέρει 
τον αποκλεισμό αυτού του οικονομικού 
φορέα από τη διαδικασία σύναψης μιας 
δημόσιας σύμβασης.
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εργαζομένους. Εάν το εθνικό δίκαιο 
περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, 
η μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό παράπτωμα 
από πλευράς του οικείου οικονομικού 
φορέα, δυνάμενο να επιφέρει τον 
αποκλεισμό του εν λόγω οικονομικού 
φορέα από τη διαδικασία σύναψης μιας 
δημόσιας σύμβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Άρθρο 69.

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Ενδέχεται να μην έχουν όλες οι 
αναθέτουσες αρχές την εσωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν 
περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή 
τεχνική άποψη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη θα 
ήταν ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα 
των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
ελέγχου. Αφενός, ο εν λόγω στόχος μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω εργαλείων ανταλλαγής 
γνώσεων (κέντρων γνώσεων), που 
προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε 
αναθέτουσες αρχές· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και οι ΜΜΕ, 
θα πρέπει να επωφελούνται από 
διοικητική υποστήριξη, ιδίως σε 
περίπτωση συμμετοχής τους σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων σε διασυνοριακή βάση.

(51) Ενδέχεται να μην έχουν όλες οι 
αναθέτουσες αρχές την εσωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν 
περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή 
τεχνική άποψη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη θα 
ήταν ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα 
των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
ελέγχου. Αφενός, ο εν λόγω στόχος μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω εργαλείων ανταλλαγής 
γνώσεων (κέντρων γνώσεων), που 
προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε 
αναθέτουσες αρχές· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και οι ΜΜΕ, 
θα πρέπει να επωφελούνται από χρήσιμες 
πληροφορίες που τους παρέχονται, ιδίως 
σε περίπτωση συμμετοχής τους σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων σε διασυνοριακή βάση.

Or. fr
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Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των δημοσίων αρχών, σε όλα 
τα επίπεδα, να αποφασίζουν εάν, πώς και 
σε ποιον βαθμό θέλουν να ασκήσουν 
κάποιες δημόσιες λειτουργίες. Οι 
δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν 
δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος 
χρησιμοποιώντας δικούς τους πόρους, 
χωρίς να είναι υποχρεωμένες να 
αναζητήσουν εξωτερικούς οικονομικούς 
παράγοντες. Στις ενέργειες αυτές 
μπορούν να προβαίνουν σε συνεργασία με 
άλλες δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη 
συντήρησή τους, από την αγορά των 
πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων 
μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα 
διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός 
προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας 
υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή και τον τόπο παραγωγής, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

Or. en
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Τροπολογία
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) ως «χαρακτηριστικά του κύκλου 
ζωής» νοούνται τα στοιχεία που 
συνδέονται με οιοδήποτε τμήμα του 
κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή ενός έργου 
ή της παροχής μιας υπηρεσίας, σύμφωνα 
με το σημείο 22 του παρόντος άρθρου. Τα 
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής μπορεί 
να είναι μη ορατά χαρακτηριστικά που 
έχουν ενσωματωθεί σε ένα προϊόν ως 
αποτέλεσμα επιλογών που έγιναν κατά 
την παραγωγή, ή σε άλλο στάδιο, πλην 
της χρήσης, στη διάρκεια του κύκλου
ζωής του προϊόντος, ακόμα και αν τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν γίνονται 
εμφανή μεταξύ των υλικών 
χαρακτηριστικών ή των λειτουργικών 
ιδιοτήτων του προκύπτοντος προϊόντος ή 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) ως «κοινωνικά βιώσιμη 
παραγωγική διαδικασία» νοείται αυτή η 
παραγωγική διαδικασία κατά την οποία η 
προσφορά έργων και υπηρεσιών και η 
προμήθεια αγαθών συμμορφώνεται προς 
τη νομοθεσία για την υγεία και την 
ασφάλεια, καθώς και προς την κοινωνική 
και εργασιακή νομοθεσία, και τους 
αντίστοιχους κανόνες και πρότυπα, ιδίως 
όσον αφορά την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης στον τόπο εργασίας. Η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης στον τόπο 
εργασίας αναφέρεται στη συμμόρφωση 
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προς τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις για την απασχόληση, 
περιλαμβανομένων της νομοθεσίας, των 
κανόνων και των προτύπων που αφορούν 
την υγεία και την ασφάλεια και τα 
κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, 
όπως έχουν προσδιορισθεί από την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται όπου λαμβάνει χώρα η 
προσφορά έργων και υπηρεσιών και η 
προμήθεια αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις1 εντός του 
νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης για τις 
δημόσιες συμβάσεις, βασίζεται στην εκ 
των προτέρων εκτίμηση της ορθής 
εφαρμογής της αρχής της ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας στο άνοιγμα της αγοράς 
μεταξύ της Ένωσης και των 
συμβαλλομένων τρίτων χωρών. Η 
εκτίμηση της ουσιαστικής αμοιβαιότητας 
επεκτείνεται επίσης σε τρίτες χώρες που 
δεν είναι μέρη της συμφωνίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις και έχουν πρόσβαση 
στην ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων 
συμβάσεων· 
____________

1 ΕΕ L 336, 23.12.1994.

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή 
ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων που 
προορίζονται για υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες 
ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον 
χρόνο μετάδοσης που ανατίθενται σε 
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων·

β) την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή 
ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων και 
σχετικών προπαρασκευαστικών 
υπηρεσιών που προορίζονται για 
υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, καθώς και 
συμβάσεις για την εκπομπή ή τη διανομή 
και τη μετάδοση·

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή 
τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και 
ειδικότερα διαδικασίες προμήθειας 
χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες 
αρχές και υπηρεσίες που παρέχονται από 
κεντρικές τράπεζες·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών Συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών

Or. fr

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

β) το μεγαλύτερο μέρος των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. fr

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των ιδιωτικών συμμετοχών 
που προσιδιάζουν στην ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο υπό την ιδιότητά τους 
ως οργανισμών δημοσίου δικαίου και 
σύμφωνα με την έννοια της κοινωνικής 
επιχείρησης.

Or. fr
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Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό 
τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή 
στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται 
η δημόσια σύμβαση.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό 
τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή 
στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται 
η δημόσια σύμβαση, εξαιρουμένων των 
ιδιωτικών συμμετοχών που προσιδιάζουν 
στην ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο υπό την 
ιδιότητά τους ως οργανισμών δημοσίου 
δικαίου και σύμφωνα με την έννοια της 
κοινωνικής επιχείρησης.

Or. fr

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

β) το μεγαλύτερο μέρος των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. fr

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των ιδιωτικών συμμετοχών 
που προσιδιάζουν στην ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο υπό την ιδιότητά τους 
ως οργανισμών δημοσίου δικαίου και 
σύμφωνα με την έννοια της κοινωνικής 
επιχείρησης.

Or. fr

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 
δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών 
δεν θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της 
παρούσας οδηγίας εφόσον πληρούνται οι 
κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

4. Μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 
δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών 
δεν θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 7 της 
παρούσας οδηγίας εφόσον πληρούνται οι 
κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών, με στόχο την από 
κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) η συμφωνία καθιερώνει συνεργασία 
μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών 
αρχών με στόχο να εξασφαλίζεται η 
εκτέλεση κοινών καθηκόντων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή η χρησιμοποίηση 
κοινών μέσων για την εκτέλεση των 
ιδιαίτερων καθηκόντων τους·

β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος·

β) η συμφωνία δεν προβλέπει ούτε 
προκαταλαμβάνει τη σύναψη συμβάσεων 
που είναι, ενδεχομένως, αναγκαίες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρονται 
στο στοιχείο α)·

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω 
από το 10% του κύκλου εργασιών των 

γ) η συμφωνία συνάπτεται μόνο από 
δημόσιες αρχές χωρίς συμμετοχή ιδιώτη 
συμβαλλομένου, εξαιρουμένων των 
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δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές 
με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

ιδιωτικών συμμετοχών που προσιδιάζουν 
στις αναθέτουσες αρχές οι οποίες 
συμμετέχουν στη συνεργασία υπό την 
ιδιότητά τους ως οργανισμών δημοσίου 
δικαίου και έχουν εντολή από κράτος 
μέλος για την εκτέλεση καθηκόντων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα 
με την έννοια της κοινωνικής 
επιχείρησης.

δ) η συμφωνία δεν αφορά 
χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ 
των συμμετεχουσών αναθετουσών 
αρχών, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν 
στην επιστροφή των πραγματικών 
δαπανών των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών·

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
καμία από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες 
αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, εκτός εάν 
πρόκειται για ιδιωτικές συμμετοχές που 
προσιδιάζουν στις συμμετέχουσες 
αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης των ανατεθειμένων από 
κράτος μέλος καθηκόντων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, υπό την ιδιότητά 
τους ως οργανισμών δημοσίου δικαίου, 
και κατά συνέπεια διέπονται 
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αποκλειστικά από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος ή κοινωνικού οφέλους 
χωρίς επιδίωξη στόχων διαφορετικής 
φύσης, σύμφωνα με την έννοια της 
κοινωνικής επιχείρησης.

Or. fr

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 
δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή 
υποψηφιότητες. Οι αναθέτουσες αρχές δεν 
καθορίζουν για τις εν λόγω κοινοπραξίες 
ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, οι οποίες δεν επιβάλλονται σε 
μεμονωμένους υποψηφίους. Για την 
υποβολή προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν 
απαιτούν από τις εν λόγω κοινοπραξίες να 
προσλαμβάνουν συγκεκριμένη νομική 
μορφή. 

2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 
δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή 
υποψηφιότητες. Οι κοινοπραξίες 
οικονομικών φορέων, ιδίως 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
μπορούν να λάβουν τη μορφή 
κοινοπραξιών επιχειρήσεων. Οι 
αναθέτουσες αρχές δεν καθορίζουν για τις 
εν λόγω κοινοπραξίες ειδικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
δεν επιβάλλονται σε μεμονωμένους 
υποψηφίους. Για την υποβολή προσφοράς 
ή αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες 
αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω 
κοινοπραξίες να προσλαμβάνουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή. 

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δίνουν τη 
δυνατότητα σε κοινοπραξίες οικονομικών 
φορέων να πληρούν τις τεχνικές, νομικές 
και οικονομικές προϋποθέσεις ως ενιαία 
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οντότητα, συναθροίζοντας τα 
μεμονωμένα χαρακτηριστικά των 
επιμέρους φορέων που συγκροτούν την 
κοινοπραξία.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες 
σύναψης των δημόσιων συμβάσεων 
μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή 
τηλεφωνικά· στη δεύτερη περίπτωση, 
πρέπει να αποστέλλεται γραπτή 
επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή τους·

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

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας, όπως 
ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να εφαρμόζουν συμπράξεις 
καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στην 
παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Ορίζουν επίσης ότι οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση ή 
ανταγωνιστικό διάλογο σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 52 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.
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Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά 
βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά 
βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
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προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 22 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι 30
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 26 
παράγραφοι 3 έως 6.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών είναι 37
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 26 
παράγραφοι 3 έως 6.

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά 
βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού.

Or. en
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Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 64. Η σύμβαση 
ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 64. Η σύμβαση 
ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν κρίνεται αναγκαίο, για την 
οριστικοποίηση των οικονομικών 
δεσμεύσεων ή άλλων όρων της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
διαπραγματεύεται τους τελικούς όρους της 
σύμβασης με τον προσφέροντα που έχει 
κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 
στοιχείο α), υπό τον όρο ότι οι 
διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα την τροποποίηση ουσιωδών 
στοιχείων της προσφοράς ή της δημόσιας 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκών και των απαιτήσεων που 

Εάν κρίνεται αναγκαίο, για την 
οριστικοποίηση των οικονομικών 
δεσμεύσεων ή άλλων όρων της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
διαπραγματεύεται τους τελικούς όρους της 
σύμβασης με τον προσφέροντα που έχει 
κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1, 
υπό τον όρο ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές 
δεν έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση 
ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της 
δημόσιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και 
των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στη 
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προσδιορίζονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
και ότι δεν συνεπάγονται κίνδυνο 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή 
εισαγωγής διακρίσεων.

διακήρυξη του διαγωνισμού ή στο 
περιγραφικό έγγραφο, και ότι δεν 
συνεπάγονται κίνδυνο στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 
βασίζεται σε ένα από τα κατωτέρω 
κριτήρια:

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 
βασίζεται στις τιμές ή/και τις νέες αξίες 
των στοιχείων των προσφορών που 
επισημαίνονται στις προδιαγραφές.

α) αποκλειστικά στις τιμές, εφόσον η 
σύμβαση ανατίθεται στην προσφορά που 
συνεπάγεται το κατώτερο κόστος·
β) στις τιμές ή/και τις νέες αξίες των 
στοιχείων των προσφορών που 
επισημαίνονται στις προδιαγραφές, εφόσον 
η ανάθεση της σύμβασης 
πραγματοποιείται βάσει της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς. 

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές 
διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση 
των προσφορών, σύμφωνα με το ή τα 
κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή 
τους, όπως έχει καθοριστεί.

5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές 
διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση 
των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια 
ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως
έχει καθοριστεί.
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Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν 
τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να 
έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι 
προμήθειες, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της αναθέτουσας αρχής όσον 
αφορά τη χρήση και τη βιωσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση 
από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ 
κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες 
ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός 
από δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις 
οι οποίες εκτίθενται στην προκήρυξη 
διαγωνισμού και στα έγγραφα 
προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, 
απαιτήσεις σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις επιδόσεις, περιλαμβανομένων και 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων καθώς και των επιδόσεων 
όσον αφορά την κοινωνικά βιώσιμη 
παραγωγική διαδικασία·

Or. en
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Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την οργάνωση, τα προσόντα και την 
πείρα του προσωπικού στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
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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·

Or. en

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο) – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους κανόνες σχεδιασμού και 
υπολογισμού, τους όρους δοκιμής, 
ελέγχου και παραλαβής των έργων, 
καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές 
ή μεθόδους και κάθε άλλον όρο τεχνικού 
χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι 
σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή 
ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά 
με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με 
τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα 
έργα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών, με την προϋπόθεση ότι 
οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς 
ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες 
να προσδιορίζουν το αντικείμενο της 
σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να 
αναθέτουν τη σύμβαση. Σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1, οι τεχνικές προδιαγραφές 
μπορούν να διατυπώνονται με αναφορά 
στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τα 
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής ή της 
κοινωνικά βιώσιμης παραγωγικής 
διαδικασίας των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών, και όχι μόνο 
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές 
απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) με παραπομπή στις προδιαγραφές και 
στα πρότυπα που ορίζονται στο 
παράρτημα VΙΙΙ σημείο 2, κατά 
προτίμηση στα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα και, μόνο ελλείψει αυτών, στα
εθνικά πρότυπα· κάθε παραπομπή 
συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»·

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ



PE483.468v01-00 50/101 PR\891975EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), παραπέμποντας, ως 
τεκμήριο της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 
στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)·

γ) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), παραπέμποντας, ως 
τεκμήριο της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα 
πρότυπα που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) για ορισμένα χαρακτηριστικά, 
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) για άλλα χαρακτηριστικά.

δ) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα πρότυπα που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισμένα 
χαρακτηριστικά, και με παραπομπή στις 
επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο στοιχείο α) για άλλα 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος, διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 

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

από τους όρους «ή ισοδύναμο».

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη 
δυνατότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο α) για τη διατύπωση 
των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά 
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές 
απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που 
πληρούν ένα εθνικό πρότυπο εφόσον τα 
κριτήρια για το εν λόγω πρότυπο 
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές 
απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει.

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σήματα Σήματα και πιστοποιητικά προτύπου 
επαληθευμένου από τρίτο μέρος

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών με όρους επιδόσεων ή 

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

λειτουργικών απαιτήσεων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 
στοιχείο α), μπορούν να απαιτούν τα εν 
λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες 
να φέρουν συγκεκριμένο σήμα και/ή 
πιστοποιητικό προτύπου επαληθευμένου 
από τρίτο μέρος, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

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

α) οι απαιτήσεις για το σήμα και/ή το 
πιστοποιητικό προτύπου επαληθευμένου 
από τρίτο μέρος αφορούν αποκλειστικά τα 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και που είναι 
κατάλληλα για τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

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

β) οι απαιτήσεις για το σήμα και/ή το 
πιστοποιητικό προτύπου επαληθευμένου 
από τρίτο μέρος καταρτίζονται βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή άλλων 
κριτηρίων, που μπορούν να επαληθευτούν 
με αντικειμενικό τρόπο και που δεν 
εισάγουν διακρίσεις·

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

γ) τα σήματα και/ή τα πιστοποιητικά 
προτύπου επαληθευμένου από τρίτο 
μέρος καθιερώνονται μέσω ανοικτής και 
διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
οργανισμών, καταναλωτών, 
κατασκευαστών, διανομέων και 
περιβαλλοντικών οργανώσεων·

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

δ) τα σήματα και/ή τα πιστοποιητικά 
προτύπου επαληθευμένου από τρίτο 
μέρος είναι προσιτά σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

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

ε) τα κριτήρια του σήματος και/ή του 
πιστοποιητικού προτύπου επαληθευμένου 
από τρίτο μέρος καθορίζονται από τρίτο 
μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον 
οικονομικό φορέα που υποβάλλει αίτηση 
για το σήμα. Το τρίτο μέρος μπορεί να 
είναι ένας συγκεκριμένος εθνικός ή 
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δημόσιος φορέας ή οργανισμός.

Or. en

Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν ένα πρότυπο επαληθευμένο από 
τρίτο μέρος δεν εμπίπτει στον ορισμό του 
παραρτήματος VΙΙΙ σημείο 5α επειδή τα 
κριτήριά του ορίζουν απαιτήσεις που δεν 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με 
παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγραφές 
του εν λόγω προτύπου ή, εάν είναι 
αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών 
προδιαγραφών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και είναι 
κατάλληλα για τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών του εν λόγω 
αντικειμένου.

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει, 
στις τεχνικές προδιαγραφές της, ότι τα 
έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες που 
συμμορφώνονται προς ένα τέτοιο 
πρότυπο θεωρείται πως ικανοποιούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Η αναθέτουσα 
αρχή κάνει επίσης δεκτά όλα τα 
ισοδύναμα πρότυπα που πληρούν τις 
προδιαγραφές τις οποίες θεσπίζει η 
αναθέτουσα αρχή. Όσον αφορά τα έργα, 
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τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που δεν 
έχει επαληθευθεί από τρίτο μέρος ότι 
συμμορφώνονται προς ένα τέτοιο 
πρότυπο, η αναθέτουσα αρχή κάνει δεκτό 
και έναν τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, ή άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
πιστοποιητικά και δηλώσεις.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για να προκαλέσει τον ευρύτερο 
δυνατό ανταγωνισμό και εκτός εάν το 
αντικείμενο της σύμβασης δεν παρέχει τη 
δυνατότητα εντοπισμού χωριστών 
παροχών, η αναθέτουσα αρχή συνάπτει 
τη σύμβαση σε χωριστά τμήματα. Για 
δημόσιες συμβάσεις αξίας ίσης ή 
μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, 
και σε περίπτωση αδυναμίας να χωριστεί 
η σύμβαση σε τμήματα επειδή το 
αντικείμενο της σύμβασης δεν επιτρέπει 
τον εντοπισμό διαφορετικών παροχών, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για το σκεπτικό της στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

Or. fr

Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα έγγραφα της σύμβασης που 
σχετίζονται με τις πληροφορίες για τις 
παρτίδες, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από 
τον προσφέροντα να αναφέρει στην 
προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει, ανά προσφερθείσα παρτίδα, 
εντός του ορίου τριών επακόλουθων 
επιπέδων υπεργολαβίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 71.

Or. en

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται 
από τη συμμετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 
21 και 55, και πληροί τα κριτήρια επιλογής 
που καθορίζονται από την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 56, και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τους 
κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 64.

β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται 
από τη συμμετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 
21 και 55, και πληροί τα κριτήρια επιλογής 
που καθορίζονται από την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 56, και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τους 
κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που 
αναφέρονται στα άρθρα 64 και 71.

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν
μια σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από το ενωσιακό 
κοινωνικό, εργατικό ή περιβαλλοντικό 
δίκαιο ή την εθνική νομοθεσία ή τις 
συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στον 
τόπο όπου εκτελείται το έργο, η υπηρεσία 
ή η προμήθεια, ή με τις διατάξεις του 
διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΧΙ.

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όπου δεν έχουν εφαρμογή τέτοιοι 
νόμοι, μπορούν να αποτελέσουν βάση 
αποκλεισμού οι παραβάσεις άλλων νόμων 
που ισχύουν για τον προσφέροντα και 
εξασφαλίζουν ισοδύναμα επίπεδα 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την 

διαγράφεται
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τροποποίηση του καταλόγου του 
παραρτήματος XI, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων 
διεθνών συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) συμμετοχή στην εκμετάλλευση της 
εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής 
εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της1.
_____________
1 ΕΕ L 101, 15.4.2011.

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποκλείσει από τη συμμετοχή σε δημόσια 
σύμβαση οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, 
εάν πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Μια αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη 
συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, εάν 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης των 
υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου ή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, τις οποίες ορίζει 
η ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, και των 
συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν στον 
τόπο όπου εκτελείται το έργο ή παρέχεται 
η υπηρεσία, ή των διατάξεων του διεθνούς 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ. Η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης 
ή με τις διεθνείς διατάξεις περιλαμβάνει 
επίσης τη συμμόρφωση με ισοδύναμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) εάν η αναθέτουσα αρχή έχει 
πληροφορίες, μετά από αξιολόγηση που 
πραγματοποίησε η ίδια ή άλλη 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
73α, ότι ο οικονομικός φορέας έχει δείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα 
αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μια αναθέτουσα αρχή αποκλείει από 
τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν 
πληρούται μία από τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1, 2 ή 3, όσον αφορά 
υπεργολάβο που προτείνεται από τον 
οικονομικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 
71. 

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων αποδεικνύει ότι έχει 
επανορθώσει τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και 
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, 
οργανωτικά και προσωπικά μέτρα 
κατάλληλα για την πρόληψη περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων, 
περιλαμβανομένων συστημάτων 
υποβολής εκθέσεων και ελέγχου, καθώς 
και δομών εσωτερικού ελέγχου για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλει προς 
το σκοπό αυτό ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων πρέπει να επαρκούν ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές να πείθονται πως τα 
μέτρα που ελήφθησαν από τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες, ή, 
κατά περίπτωση, η αξιοπιστία του 
υπεργολάβου τους, επαρκούν για την 
πρόληψη περαιτέρω ποινικών 
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αδικημάτων ή παραπτώματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν η 
αναθέτουσα αρχή δεν μείνει 
ικανοποιημένη, αναφέρει τους λόγους της 
απόφασής της.

Or. en

Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί 
φορείς μπορούν εύκολα να λαμβάνουν 
πληροφορίες και υποστήριξη όσον αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μέσω 
του σημείου επαφής που προβλέπεται στο 
άρθρο 88.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν εύκολα να 
λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη 
όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, μέσω του ενιαίου φορέα, 
διαφόρων φορέων ή διοικητικών δομών 
που συγκροτούνται ή ορίζονται προς τον 
σκοπό αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 84 
και 87. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης ότι οι οικονομικοί φορείς μπορούν 
εύκολα να λαμβάνουν πληροφορίες και 
υποστήριξη όσον αφορά την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, μέσω των 
διοικητικών δομών που προβλέπονται 
στο άρθρο 87α.

Or. en

Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τη συμμόρφωση με τους κανόνες και 
τα πρότυπα στους τομείς της υγείας και 
της ασφάλειας, του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου όπως θεσπίζεται από 
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την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία 
και από τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται εκεί όπου εκτελείται το 
έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να διαθέτουν ή να έχουν προβεί 
στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να 
χρησιμοποιήσουν ή να αποκτήσουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την πείρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την εκτέλεση της σύμβασης 
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δεν θα εκτελέσουν τη σύμβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, εάν η 
αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχουν 
συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 
σύμβασης.

σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και, 
εφόσον το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τις ρήτρες εκτέλεσης της 
σύμβασης που ορίζει το άρθρο 70. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
συμπεράνουν ότι οι οικονομικοί φορείς δεν 
θα εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 
ικανότητες, εάν η αναθέτουσα αρχή 
διαπιστώσει ότι έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο προμήθειες για τις οποίες 
απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 
εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων, η ικανότητα των 
οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή 
την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να 
αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας 
τους, της αποτελεσματικότητας, της 
πείρας και της αξιοπιστίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις 
διαδικασίες υπεργολαβίας και στους 
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υπεργολάβους.

Or. en

Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να παράσχουν τα 
συμπληρωματικά έγγραφα που 
απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές 
σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και, ανάλογα 
με την περίπτωση, με τα άρθρα 61 και 63.

δ) θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να παράσχουν τα 
συμπληρωματικά έγγραφα που 
απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές 
σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και, ανάλογα 
με την περίπτωση, με το άρθρο 61 
παράγραφος 1 και το άρθρο 63.

Or. en

Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν αναθέσει τη σύμβαση, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα, στον 
οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη 
σύμβαση, να υποβάλει την τεκμηρίωση 
σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 
61. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει 
τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
πιστοποιητικά και τα έγγραφα που έχουν 
υποβάλει σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 
61.

Πριν αναθέσει τη σύμβαση, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα, στον 
οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη 
σύμβαση, να υποβάλει την τεκμηρίωση 
σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 
61. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει 
τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
πιστοποιητικά και τα έγγραφα που έχουν 
υποβάλει σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 
61 και την παράγραφο 1 του άρθρου 62.

Or. en
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Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές αρχές δημιουργούν 
επιγραμμικά αποθετήρια πιστοποιητικών, 
όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να 
υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα μία 
φορά κάθε δύο έτη. Τα έγγραφα αυτά 
είναι προσβάσιμα σε όλες τις 
αναθέτουσες αρχές όλων των επιπέδων, 
με τη χρήση ενός προσωπικού αριθμού 
ταυτοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89, με στόχο την 
τροποποίηση του παραρτήματος XIII λόγω 
τεχνικών εξελίξεων ή για διοικητικούς 
λόγους. Καθορίζει επίσης το τυποποιημένο 
έντυπο για το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
δημόσιων συμβάσεων. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 91.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89, με στόχο την 
τροποποίηση του παραρτήματος XIII λόγω 
τεχνικών εξελίξεων ή για διοικητικούς 
λόγους. Καθορίζει επίσης, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, το τυποποιημένο 
έντυπο για το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
δημόσιων συμβάσεων. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 91.

Or. en

Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του οικονομικού φορέα, καθώς 
και η συμμόρφωση με τους κανόνες και 
τα πρότυπα στους τομείς της υγείας και 
της ασφάλειας, του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου όπως ορίζεται από την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
από τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται στον τόπο όπου εκτελείται 
το έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια, είναι 
δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύονται
με ένα ή περισσότερα από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV μέρος 1.

Or. en

Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών 
φορέων μπορούν να αποδεικνύονται με 
έναν ή περισσότερους από τους τρόπους 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIV 
μέρος 2, ανάλογα με τη φύση, την 
ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση 
των έργων, των προμηθειών ή των 
υπηρεσιών.

3. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών 
φορέων μπορούν να αποδεικνύονται με 
έναν ή περισσότερους από τους τρόπους 
που αναφέρονται στο παράρτημα XIV 
μέρος 2, ανάλογα με τη φύση, την 
ποσότητα, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των 
έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
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πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Or. en

Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών, 
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους φορείς, 
με τα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τους κανόνες και τα πρότυπα στους 
τομείς της υγείας και της ασφάλειας, του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως 
θεσπίζεται από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία και από τις συλλογικές 
συμβάσεις που εφαρμόζονται εκεί όπου 
πρόκειται να εκτελεστεί το έργο, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που μπορούν να 
συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους 
καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν 
τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς 
δικαιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να
ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε 
εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε 
πρόκειται να ανατεθεί μια σύμβαση.

Οι πληροφορίες που μπορούν να 
συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους 
καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν 
τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς 
δικαιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
των φόρων και τελών, ζητείται πρόσθετο 
πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο 
οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να 
ανατεθεί μια σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν 
επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς 
των άλλων κρατών μελών προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι 
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. 
Αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα 
αποδεικτικά μέσα.

7. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. 
Αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα 
αποδεικτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

β) το χαμηλότερο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση 

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

αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει 
διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας 
σύμβασης. Στα εν λόγω κριτήρια 
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος, και άλλα κριτήρια που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
δημόσιας σύμβασης, όπως:

Or. en

Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η διαδικασία και τα χαρακτηριστικά 
του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) η κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για συμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις 
που αφορούν τη μελέτη έργου, μπορεί να 

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

υπόψη η οργάνωση, τα προσόντα και η 
πείρα του προσωπικού στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση 
του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

Or. en

Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού και δίκαιου 
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν να 
επαληθεύονται πραγματικά από την 
αναθέτουσα αρχή οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους προσφέροντες, ώστε 
να εξακριβώνεται αν οι προσφέροντες 
πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.
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Or. en

Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Τα 
κριτήρια ανάθεσης που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς πρέπει:

α) να συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης·
β) να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες·
γ) να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα 
πραγματικού ανταγωνισμού.
Οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοστολόγηση κύκλου ζωής Εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής

Or. en

Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα πιστοποιητικά και τα 
έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει των 
άρθρων 59, 60 και 61·

α) ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα πιστοποιητικά και τα 
έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει των 
άρθρων 59, 60 και 61 και του άρθρου 62 
παράγραφος 1·

Or. en
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Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ο προσφέρων είναι σε θέση να 
παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων 
που απαιτούνται πριν την ανάθεση της 
σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε
προσφορές.

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις
προσφορές.

Or. en

Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη συμμόρφωση με τους κανόνες και 
τα πρότυπα στους τομείς της υγείας και 
της ασφάλειας, του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου όπως θεσπίζεται από 
την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία 
και από τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου, της υπηρεσίας ή της προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
όσον αφορά τις υπεργολαβίες, που 
θεσπίζονται στο άρθρο 71.
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Or. en

Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης και η 
εθνική νομοθεσία καθώς και οι 
συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου, της 
υπηρεσίας ή της προμήθειας στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ.

Or. en

Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη περιορίζουν, σε όχι 
περισσότερα από τρία διαδοχικά επίπεδα 
υπεργολαβίας, τη δυνατότητα ενός 
προσφέροντα να αναθέτει υπεργολαβικά 
οποιοδήποτε μέρος των εργασιών, των 
υπηρεσιών ή των αγαθών που έχει 
αναλάβει να προσφέρει.

Or. en

Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου εργολήπτη. Τα κράτη 
μέλη προβλέπουν ένα σύστημα από 
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης σε όλη 
την αλυσίδα υπεργολαβιών. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κύριος 
εργολήπτης και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος που έχουν παραβιάσει 
θεμελιώδη δικαιώματα, κανόνες και 
πρότυπα στους τομείς της υγείας και της 
ασφάλειας, του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου όπως ορίζεται από την ενωσιακή 
και την εθνική νομοθεσία και από τις 
συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται 
στον τόπο όπου εκτελείται το έργο, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια, μπορούν να 
υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν τις 
οφειλόμενες πληρωμές σε σχέση με τις 
παραβιάσεις αυτές, όπως για παράδειγμα 
οφειλόμενες αμοιβές, φόρους ή 
ασφαλιστικές εισφορές, επιπλέον ή στη 
θέση του υπεργολάβου ή του εργολήπτη 
του οποίου ο εργοδότης είναι ο άμεσος 
υπεργολάβος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
αυστηρότερους κανόνες ευθύνης στο 
πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας.
Η αναθέτουσα αρχή, στη σύμβασή της με 
τον κύριο εργολήπτη, καθώς και ο κύριος 
εργολήπτης και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος στις συμβάσεις τους με τους 
υπεργολάβους τους, ορίζουν ότι σε 
περίπτωση που έχουν λόγο να πιστεύουν 
πως ο άμεσος υπεργολάβος τους 
παραβιάζει τους κανόνες στους οποίους 
αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο, ο άμεσος 
υπεργολάβος πρέπει να ενεργήσει άμεσα 
για τη διόρθωση της κατάστασης και ότι, 
σε άλλη περίπτωση, η εν λόγω σύμβαση 
τερματίζεται.

Or. en
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Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 73α
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

σύμβασης
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, ή 
μπορούν να υποχρεώνονται από τα κράτη 
μέλη, να παρακολουθούν την επίδοση του 
εργολήπτη στον οποίο έχει ανατεθεί η 
σύμβαση και, σε κατάλληλα στάδια κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης, αξιολογούν 
την εκτέλεση με τη χρήση μιας μεθόδου 
που βασίζεται σε αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεκτικό και διαφανή 
τρόπο. Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
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εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις, εντός 
ευλόγου προθεσμίας, ως προς τα 
πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.
2. Όταν πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ένας 
οικονομικός φορέας, ή ένας υπεργολάβος 
που ορίστηκε για τη σύμβαση αυτήν από 
τον οικονομικό φορέα, βρεθεί να έχει 
δείξει σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο της 
σύμβασης, χωρίς ο οικονομικός φορέας 
να έχει προβάλει αντιρρήσεις στα 
ευρήματα αυτά ή οι αντιρρήσεις του 
οικονομικού φορέα να έχουν 
επισημοποιηθεί με την εκ μέρους του 
αναζήτηση δικαστικής προστασίας, η 
αναθέτουσα αρχή ανακοινώνει το γεγονός 
της αξιολόγησης αυτής, μαζί με τις 
αναγκαίες λεπτομέρειες, στις εποπτικές 
και διοικητικές αρχές, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 84 και 88.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν εύκολα να 
λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη 
όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, μέσω των εποπτικών και 
διοικητικών αρχών, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 84, 87 και 88.

Or. en

Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές 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, καθώς και την προστασία 
των καταναλωτών και την κοινωνική 
ένταξη.

Οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν ότι, 
για την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 
κοινωνικά πρότυπα και οι κοινωνικές 
παράμετροι σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 22β και τα άρθρα 40, 54, 55, 
56 και 71.

Κατά την επιλογή του παρόχου 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
χρησιμοποιήσουν συμβάσεις που 
ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

Or. en

Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην επικράτεια ή σε τμήμα της 
επικράτειας κράτους μέλους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Στα κράτη μέλη όπου υπάρχει ήδη ένα 
εποπτικό όργανο, του μεταβιβάζεται η 
άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού» και συστημάτων 
παρακολούθησης, με στόχο την πρόληψη, 
τον εντοπισμό και την ενδεδειγμένη 
αναφορά κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων, ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις καθώς και συγκεκριμένων 
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παραβιάσεων των διατάξεων των 
άρθρων 54, 55 και 71.

Or. en

Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες
αρχές και τις επιχειρήσεις

Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες 
αρχές

Or. en

Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα, ιδίως όσον 
αφορά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 
και 71.

Or. en

Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
των οικονομικών φορέων, και ιδίως των 
ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις, και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή 
κατανόηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
είναι δυνατή η λήψη της κατάλληλης 
υποστήριξης, μεταξύ άλλων και μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων ή των υφιστάμενων 
δικτύων που προορίζονται ειδικά για 
επιχειρηματική υποστήριξη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατίθεται ειδική διοικητική υποστήριξη 
σε οικονομικούς φορείς που προτίθενται 
να συμμετάσχουν σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης σε άλλο κράτος 
μέλος. Η εν λόγω υποστήριξη καλύπτει 
τουλάχιστον τις διοικητικές απαιτήσεις 
στο σχετικό κράτος μέλος, καθώς και 
πιθανές υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 

διαγράφεται
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πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τους φόρους, την 
περιβαλλοντική προστασία, και με 
υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο 
κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον 
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και 
οι οποίες εφαρμόζονται στα έργα που 
εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87α
Παροχή πληροφοριών στους 

οικονομικούς φορείς
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή 
κατανόηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων 
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πληροφοριών, μεταξύ άλλων και με 
ηλεκτρονικά μέσα ή με τη χρήση των 
υφιστάμενων δικτύων που προορίζονται 
ειδικά για επιχειρηματική υποστήριξη.
Διατίθενται ειδικές πληροφορίες σε 
οικονομικούς φορείς που προτίθενται να 
συμμετάσχουν σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης σε άλλο κράτος 
μέλος. Οι εν λόγω πληροφορίες 
καλύπτουν τουλάχιστον τις διοικητικές 
απαιτήσεις στο σχετικό κράτος μέλος, 
καθώς και πιθανές υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με φόρους ή με την 
περιβαλλοντική προστασία και με 
υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο 
κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον 
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα 
έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και 
εφαρμόζονται στα έργα που εκτελούνται 
στον τόπο αυτόν ή στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 και 86 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 6, 13, 19, 20, 23, 59, 67 και 86 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. en
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Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα 
ακόλουθα:

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) «πρότυπο»: 

α) η προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από 
αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, 
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για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή 
εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν 
είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) διεθνές πρότυπο: πρότυπο που έχει 
εγκριθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού·

(i) διεθνές πρότυπο: πρότυπο που έχει 
εγκριθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού·

β) ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο 
εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού·

(ii) ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο 
εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού·

γ) εθνικό πρότυπο: πρότυπο που έχει 
εκδοθεί από εθνικό οργανισμό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού·

(iii) εθνικό πρότυπο: πρότυπο που έχει 
εκδοθεί από εθνικό οργανισμό 
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού·

β) οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις·
γ) μια κοινή τεχνική προδιαγραφή·
δ) ένα τεχνικό στοιχείο αναφοράς· ή
ε) επαληθευμένο από τρίτο μέρος 
πρότυπο και πιστοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η 
ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για 
συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 
κατασκευής, με βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν 
τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση 
χορηγείται από τον οργανισμό που είναι 
αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από 
το εκάστοτε κράτος μέλος·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε 
παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, 
σύμφωνα με διαδικασίες 
προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των 
αναγκών της αγοράς.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «Πρότυπο επαληθευμένο από τρίτο 
μέρος»: η προδιαγραφή που ορίζεται σε 
σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή 
άλλα χαρακτηριστικά έργου, υπηρεσίας ή 
προμήθειας (περιλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών κύκλου ζωής και 
κοινωνικά βιώσιμης παραγωγικής 
διαδικασίας), είναι προσβάσιμο σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και απαιτεί την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης από τρίτο 
μέρος, ανεξάρτητο από τους 
προσφέροντες, και όπου τα κριτήρια της 
προδιαγραφής:
(i) αφορούν αποκλειστικά 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης·
(ii) έχουν αναπτυχθεί βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή 
βασίζονται σε άλλα κριτήρια που 
μπορούν να επαληθευθούν με 
αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν 
διακρίσεις·
(iii) καθιερώνονται μέσω ανοικτής και 
διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, 
συνδικαλιστικών ενώσεων, 
καταναλωτών, κατασκευαστών, 
διανομέων και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων·
(iv) καθορίζονται από τρίτο μέρος, το 
οποίο είναι ανεξάρτητο από οικονομικό 
φορέα που υποβάλλει αίτηση για 
επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Or. en
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Τροπολογία 161

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧΙ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σύμβαση αριθ. 94 για τις ρήτρες 
εργασίας (δημόσιες συμβάσεις)·

Or. en

Τροπολογία 162

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧΙΙΙ – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) βεβαίωση ότι εις βάρος του 
οικονομικού φορέα δεν υπάρχει 
τελεσίδικη απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 55 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 163

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧΙΙΙ – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) βεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας 
δεν παραβίασε κάποια από τις 
υποχρεώσεις που απαριθμούνται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 3·

Or. en
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Τροπολογία 164

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧΙΙI, στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) βεβαίωση ότι η εκδίδουσα αρχή δεν 
γνωρίζει να εμπίπτει ο οικονομικός 
φορέας σε κάποια από τις περιπτώσεις 
που απαριθμούνται στο άρθρο 55· 

Or. en

Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧIV – Μέρος ΙΙ – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) κατάλληλες βεβαιώσεις ή δηλώσεις 
σε σχέση με αποδείξεις ότι τηρούνται οι 
κανόνες του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου όπως θεσπίζεται από την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
από τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου, της υπηρεσίας ή της προμήθειας·

Or. en

Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧIV – Μέρος II – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αναφορά της διαχείρισης της 
αλυσίδας ανεφοδιασμού και των 
συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε 
θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης· 

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τον εισηγητή, ο εκσυγχρονισμός των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ, αφενός, της απλοποίησης των κανόνων 
και, αφετέρου, των ορθών, αποτελεσματικών διαδικασιών που σχετίζονται με καινοτόμα, 
βιώσιμα κριτήρια ανάθεσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ΜΜΕ και θέτοντας γενικούς όρους για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. 

Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των 
δημόσιων συμβάσεων εντός της ενιαίας αγοράς προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη, η 
απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Δεδομένου ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων 
αποτελούν αξιόλογο τμήμα της οικονομίας (με εκτιμώμενο ποσοστό 19% του ΑΕΠ της ΕΕ), 
η επιτυχής αναθεώρηση και εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων θα βοηθούσε 
σημαντικά στην ώθηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και στην αντιμετώπιση 
της κρίσης που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και θεωρεί ότι παρουσιάζουν ορισμένες 
ενδιαφέρουσες νέες ιδέες και αρχές. Ωστόσο, πρέπει να βελτιωθούν για να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μια λεπτομερέστερη εξήγηση των προτάσεων του εισηγητή 
βρίσκεται στο έγγραφο εργασίας της 23ης Φεβρουαρίου 2012 (PE 483.690), το οποίο 
συντάχθηκε από τον εισηγητή ενόψει του παρόντος σχεδίου έκθεσης.

 Αποτελεσματική και κοινωνικά βιώσιμη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
Όσον αφορά τις κοινωνικές ιδίως πτυχές, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής 
υστερεί σημαντικά. Θα επιθυμούσε συνεπώς να εισαγάγει την τήρηση των κοινωνικών 
προτύπων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 

Έτσι, ο εισηγητής ενισχύει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης και ορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, 
ώστε να επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επιτύχει, εφόσον το επιθυμεί, στόχους 
βιωσιμότητας. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα έπρεπε επομένως να μπορούν να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις σχετικές με τις επιδόσεις, π.χ. τις περιβαλλοντικές επιδόσεις· σχετικά με την 
οργάνωση, τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα των εργαζομένων που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης· σχετικά με την ασφάλεια, και 
ιδίως τις μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας των προϊόντων, τη συσκευασία και τις οδηγίες 
χρήσης, και σχετικά με τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την 
κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία παραγωγής. 

Η έννοια της κοινωνικά βιώσιμης διαδικασίας παραγωγής, που δημιουργήθηκε από τον 
εισηγητή και περιλαμβάνεται επίσης στα κριτήρια ανάθεσης, ορίζεται ως εκείνη η διαδικασία 
παραγωγής η συνδεόμενη με το αντικείμενο της σύμβασης, είτε πρόκειται για προμήθειες είτε 
για έργα είτε για υπηρεσίες, η οποία εγγυάται τον σεβασμό της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και την τήρηση των κοινωνικών προτύπων. Τα κοινωνικά κριτήρια που 
συνδέονται με αυτή την κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία παραγωγής θα αναφέρονται σε 
κοινωνικά πρότυπα που ορίζονται και επικυρώνονται βάσει εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας 
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καθώς και από συλλογικές συμβάσεις.

Επιπλέον, ο εισηγητής ενισχύει τους λόγους αποκλεισμού καθιστώντας υποχρεωτικό τον 
αποκλεισμό από τη δημόσια σύμβαση κάθε οικονομικού φορέα που παρέβη τις υποχρεώσεις 
του σε σχέση με το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο και την ισότητα των φύλων, όπως αυτές 
ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τις συλλογικές συμβάσεις. Στο 
πλαίσιο της ίδιας λογικής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να αναθέσουν τη σύμβαση 
στην καλύτερη προσφορά αν ο οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει πρόσφατα στοιχεία 
σχετικά με την εκ μέρους του καταβολή των οφειλόμενων κοινωνικοασφαλιστικών 
εισφορών.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο εισηγητής επιθυμεί να μπορούν οι αναθέτουσες αρχές 
να καθορίζουν προϋποθέσεις συμμετοχής συνδεόμενες επίσης με την τήρηση των προτύπων 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, κοινωνικού δικαίου και εργατικού δικαίου, όπως 
αυτά ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τις συλλογικές συμβάσεις. 

Τέλος, όσον αφορά τα κριτήρια ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, ο εισηγητής θεωρεί 
ότι η έννοια της χαμηλότερης τιμής πρέπει να εγκαταλειφθεί οριστικά προς όφελος της 
έννοιας της οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφοράς. Δεδομένου ότι η προσέγγιση που 
βασίζεται στην οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνει υπόψη και την τιμή, οι 
αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν έτσι να πραγματοποιούν την επιλογή που είναι η πιο 
ενδεδειγμένη βάσει των συγκεκριμένων αναγκών τους, και ειδικότερα θα μπορούσαν να 
συνεκτιμούν τις κοινωνικές πτυχές στρατηγικής σημασίας, τα κοινωνικά κριτήρια – ιδίως τα 
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στον 
χώρο εργασίας, και την πρόσβαση των μειονεκτούντων ατόμων,  των νέων, των γυναικών, 
των ηλικιωμένων εργαζομένων και των μακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση – και τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως ιδίως το ‘δίκαιο εμπόριο’. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
η ιδέα της κοινωνικά βιώσιμης διαδικασίας παραγωγής συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση 
της οικονομικά πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Επιπλέον, ο ορισμός του κύκλου ζωής 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον τόπο παραγωγής. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε 
να μπορεί να εφαρμόζει προτίμηση για τους τοπικούς παραγωγούς, και ιδίως τις ΜΜΕ, κατά 
την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων σε μερικές ειδικές περιπτώσεις. Εκτός από την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη διατήρηση των τοπικών και περιφερειακών 
οικονομικών κυκλωμάτων, η διάταξη αυτή θα επέτρεπε να δοθεί στις αναθέτουσες αρχές ένα 
εργαλείο για την άμβλυνση των τοπικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Είναι πάντως χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι, για λόγους αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
δικαίου, κανένα από τα κριτήρια ανάθεσης δεν μπορεί να δίνει πλήρη ευχέρεια επιλογής στην 
αναθέτουσα αρχή : τα κριτήρια ανάθεσης που επιλέγονται για τον προσδιορισμό της 
οικονομικά πλέον συμφέρουσας προσφοράς πρέπει πάντοτε να συνδέονται με το αντικείμενο 
της σύμβασης και να κατοχυρώνουν τη δυνατότητα  αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, τα κράτη μέλη θα 
έπρεπε επίσης να μπορούν να υποχρεώνουν τις αναθέτουσες αρχές να ελέγχουν τις επιδόσεις 
του οικονομικού φορέα που κέρδισε τον διαγωνισμό.

 Αποτελεσματική συμμετοχή των ΜΜΕ μέσω υγιών υπεργολαβιών
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Ο εισηγητής υποστηρίζει την υπεργολαβία επειδή αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 
Εντούτοις, σε ορισμένες δραματικές περιπτώσεις, η πρακτική της αλυσιδωτής υπεργολαβίας 
οδηγεί σε εκμετάλλευση των εργαζομένων και, κατά συνέπεια, σε δημόσιες προμήθειες 
χαμηλότερης ποιότητας. Είναι προς το συμφέρον όλων, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 
αναθετουσών αρχών, να εξασφαλίζουν κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων μια 
ποιοτική εργασία που παρέχεται σε πλαίσιο σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων. Γι’ 
αυτό ο εισηγητής προτείνει τον περιορισμό της αλυσιδωτής υπεργολαβίας, θέτοντας σαν 
ανώτατο όριο τους τρεις διαδοχικούς υπεργολάβους. Προτείνει επίσης να εισαχθεί η αρχή της 
ευθύνης σε όλη την υπεργολαβική αλυσίδα, ώστε να είναι όλες οι βαθμίδες υπεύθυνες για τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της 
ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να ζητά από τον προσφέροντα να επισημαίνει, στην 
προσφορά του, το ενδεχόμενο μέρος της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά καθώς και τους προτεινόμενους υπεργολάβους.

Οι διατάξεις σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές πρέπει κι αυτές να ενισχυθούν, 
ώστε να προληφθεί κάθε ενδεχόμενο υπεργολαβίας που δεν σέβεται την εργατική νομοθεσία. 

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για γενίκευση της προσφυγής στη 
διαδικασία ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Η συμμετοχή των ΜΜΕ θα απλουστευθεί 
και θα ενθαρρυνθεί. Ο εισηγητής θα επιθυμούσε πάντως να διατηρηθούν οι προθεσμίες 
υποβολής προσφορών, όπως ισχύουν σήμερα στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/18. Πράγματι, 
θεωρεί ότι ένα ελάχιστο όριο διάρκειας είναι αναγκαίο για να μπορούν οι προσφέροντες, και 
ιδίως οι ΜΜΕ, να καταρτίζουν τεκμηριωμένες προτάσεις.

Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία του ηλεκτρονικού διαβατηρίου, το οποίο 
αναμφίβολα θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

 Απλουστευμένες δημόσιες συμβάσεις για τις αναθέτουσες αρχές
Ο εισηγητής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις αναθέτουσες αρχές που θα οφείλουν να 
εφαρμόσουν τα στοιχεία της μελλοντικής οδηγίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Γι’ 
αυτό επιδιώκει να μην περιπλέξει το έργο τους και να τους επιτρέψει να συνάπτουν 
αποτελεσματικές δημόσιες συμβάσεις προς όφελος της τοπικής κοινότητάς τους. 

Ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητο να μεταφερθούν από τα κράτη μέλη στο εσωτερικό τους 
δίκαιο όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία : κάθε αναθέτουσα αρχή πρέπει να 
έχει στη διάθεσή της ένα σύνολο εργαλείων που θα της επιτρέπει να επιλέγει τη διαδικασία 
που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της. Ο εισηγητής θεωρεί επιθυμητή τη 
μελλοντική επέκταση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 

Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στις αναθέτουσες αρχές 
τα τεχνικά και χρηματοδοτικά μέσα που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν στην 
ηλεκτρονική διαδικασία δημόσιων συμβάσεων και να καταρτίζουν τις προκηρύξεις 
διαγωνισμών.

Ο εισηγητής θα επιθυμούσε επίσης να γίνουν οι σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών πιο 
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ευέλικτες απ’ ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, η Επιτροπή κωδικοποιεί με 
σχετικά περιοριστικό τρόπο την υπάρχουσα νομολογία. Κατά συνέπεια, η ευχέρεια χειρισμών 
των φορέων τοπικής διοίκησης θα μειωθεί σημαντικά, με αρνητικό αντίκτυπο στη γενική 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων. Γι’ αυτό ο εισηγητής προβλέπει εξαιρέσεις 
στην αρχή της πλήρους απαγόρευσης της ιδιωτικής συμμετοχής, ενώ παράλληλα επιμένει 
στην απαίτηση της εξυπηρέτησης του γενικού συμφέροντος.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της 
διάκρισης ανάμεσα σε υπηρεσίες προτεραιότητας και υπηρεσίες χωρίς προτεραιότητα. 
Θεωρεί ότι η δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι σκόπιμη, 
δεδομένων των ιδιομορφιών τους και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια στρατηγική 
χρησιμοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, αλλά επιθυμεί την ελάφρυνση αυτού του 
καθεστώτος με την κατάργηση της υποχρέωσης για εκ των προτέρων δημοσίευση, 
επιμένοντας συγχρόνως στον επιβεβλημένο σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης.

Όσον αφορά την εθνική αρχή διακυβέρνησης, ο εισηγητής θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να διαθέτει μια αρχή υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συμβάσεων. 
Επιθυμεί όμως να αποφύγει κάθε πρόσθετο διοικητικό φόρτο που θα μπορούσε να 
επιβραδύνει τη δραστηριότητα των αναθετουσών αρχών. Γι’ αυτό θεωρεί ότι, στα κράτη μέλη 
που ήδη έχουν μια τέτοια αρχή, οι νέες αρμοδιότητες είναι σκόπιμο να περιέλθουν στην 
υπάρχουσα αρχή.


