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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη 
[COM(2010) 2020] βασίζεται σε τρεις συναρθρωμένους και αλληλοενισχυόμενους τομείς 
προτεραιότητας: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία· 
προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων· και προώθηση μιας οικονομίας με υψηλή 
απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», ως ένα από τα μέσα που βασίζονται στην οικονομία της αγοράς και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών μέσω της βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
καινοτομήσουν και μέσω της ενθάρρυνσης της ευρύτερης χρήσης των φιλικών προς το 
περιβάλλον δημόσιων συμβάσεων που υποστηρίζουν τη μετάβαση προς μια οικονομία 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Ταυτόχρονα, στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» υπογραμμίζεται ότι η πολιτική για 
τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να διασφαλίζει την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των 
δημόσιων κονδυλίων και ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων πρέπει να διατηρηθούν 
ανοικτές σε επίπεδο Ένωσης.

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνολικές οικονομικές 
επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη, δαπανάται για τις αγορές του δημοσίου 
περίπου το 18% του ΑΕΠ σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα. Δεδομένου του όγκου των 
αγορών, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα ισχυρό εργαλείο για 
την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Μαζί με την προτεινόμενη νέα οδηγία για τις συμβάσεις που ανατίθενται από δημόσιες αρχές, 
η πρόταση θα αντικαταστήσει τις οδηγίες 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ που σήμερα 
αποτελούν τον πυρήνα του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Η οδηγία θα συμπληρωθεί από περαιτέρω στοιχεία του εν 
λόγω νομοθετικού πλαισίου όπως η οδηγία 2009/81/EΚ, η οποία ορίζει ειδικούς κανόνες για 
τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας που έχουν ευαίσθητο 
χαρακτήρα και η οδηγία 92/13/EΟΚ, η οποία θεσπίζει κοινά πρότυπα για τις εθνικές 
διαδικασίες ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι διατίθενται ταχέα και αποτελεσματικά 
μέσα προσφυγής σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε περιπτώσεις που οι προσφέροντες θεωρούν ότι 
οι συμβάσεις ανατέθηκαν με αθέμιτο τρόπο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν 
ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», ως ένα από τα μέσα που 
βασίζονται στην αγορά και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
έξυπνης, αειφόρου και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποδοτικότερη 
χρησιμοποίηση των δημόσιων κονδυλίων.
Για το σκοπό αυτό, οι τρέχοντες 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 πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν με σκοπό να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές η 
καλύτερη χρήση της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που υποστηρίζουν κοινούς 
στόχους για την κοινωνία. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι βασικές 
έννοιες και νοήματα προκειμένου να 
διασφαλίζεται καλύτερη ασφάλεια δικαίου 
και να ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές 
από τη σχετική καθιερωμένη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν 
ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», ως ένα από τα μέσα που 
βασίζονται στην αγορά και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
έξυπνης, αειφόρου και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποδοτικότερη 
χρησιμοποίηση των δημόσιων κονδυλίων.
Για το σκοπό αυτό, οι τρέχοντες 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 πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, ώστε να μπορούν 
οι 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, μειώνοντας τα κόστη τόσο για 
τις δημόσιες αρχές όσο και για τις 
επιχειρήσεις και διευκολύνοντας ιδιαίτερα 
τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
Επίσης, είναι αναγκαίο να απλοποιηθούν 
οι οδηγίες, ιδιαίτερα όσον αφορά το πώς 
μπορούν οι στόχοι της αειφορίας να 
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ενσωματωθούν στις δημόσιες συμβάσεις 
και να διευκρινιστούν οι βασικές έννοιες 
και νοήματα προκειμένου να 
διασφαλίζεται καλύτερη ασφάλεια δικαίου 
και να ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές 
από τη σχετική καθιερωμένη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 ποιο τρόπο οι αναθέτοντες 
φορείς 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 και οι 
έννοιες στις οποίες βασίζονται οι 
"κοινωνικά βιώσιμες" παραγωγικές 
διαδικασίες 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, 
προστασία της υγείας και της δημόσιας 
ασφάλειας καθώς και ο σεβασμός των 
κοινωνικών προτύπων και της εθνικής 
και ενωσιακής εργατικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα οδηγία διευκρινίζει με ποιο τρόπο 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης και να μπορούν να 
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, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τη σχέση με το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης και την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν οι 
συμβάσεις που συνάπτονται για τις 
ταχυδρομικές και λοιπές υπηρεσίες εκτός 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς 
έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα ότι ο εν 
λόγω τομέας δέχεται τόσο μεγάλη 
ανταγωνιστική πίεση ώστε δεν είναι 
πλέον απαραίτητη η πειθαρχία στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων που 
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις της
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
σχετικά με την εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των 

(14) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
σχετικά με την εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των 
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συμφωνιών που απέρρευσαν από τις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης (1986–1994) καθόσον 
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 
φιλελευθεροποίησης και της ανάπτυξης 
του παγκόσμιου εμπορίου. Οι αναθέτοντες 
φορείς πληρούν τις υποχρεώσεις δυνάμει 
των συμβάσεων που καλύπτονται από τη 
συμφωνία, καθώς και άλλων σχετικών 
διεθνών συμφωνιών που δεσμεύουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας την 
παρούσα οδηγία σε οικονομικούς φορείς 
τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει τις 
συμφωνίες.

συμφωνιών που απέρρευσαν από τις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης (1986–1994) καθόσον 
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 
πολυμερές αυτό πλαίσιο ισόρροπων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις 
δημόσιες συμβάσεις, τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για 
να προωθήσουν την ισότητα των 
ευκαιριών μεταξύ των οικονομικών 
φορέων της Ένωσης και των 
οικονομικών φορέων 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.  Οι 
αναθέτοντες φορείς πληρούν τις 
υποχρεώσεις δυνάμει των συμβάσεων που 
καλύπτονται από τη συμφωνία, καθώς και 
άλλων σχετικών διεθνών συμφωνιών που 
δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
εφαρμόζοντας την παρούσα οδηγία σε 
οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών που 
έχουν υπογράψει τις συμφωνίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Ένωση χρειάζεται ένα 
αποτελεσματικό μέσο το οποίο, αφενός, 
θα ενθαρρύνει την τήρηση της αρχής της 
αμοιβαιότητας και της ισορροπίας, 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 το θεμιτό 
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ανταγωνισμό και ίσες ευκαιρίες για όλους 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Δεδομένης της ανάγκης να 
προωθηθεί η συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης στις 
διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, 
πρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
στην νομοθεσία τους και να θέσουν σε 
εφαρμογή εγκαίρως και με τον κατάλληλο 
τρόπο τις διατάξεις της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες· 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σημαντικά τη δημοσίευση 
προκηρύξεων και να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
εξελιχθούν στα τυποποιημένα μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας 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 τα εν 
λόγω ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, 
ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται 
με το συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε επίπεδο Ένωσης. Συν τοις 

(27) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σημαντικά τη δημοσίευση 
προκηρύξεων και να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
εξελιχθούν στα τυποποιημένα μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο, κόστος και πόρους. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
μείωση των ελάχιστων προθεσμιών όταν 
χρησιμοποιούνται τα εν λόγω ηλεκτρονικά 
μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οι 
προθεσμίες συμβιβάζονται με το 
συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
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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.

προβλέπεται σε επίπεδο Ένωσης. 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a)  Η χρήση της ηλεκτρονικής 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να προωθηθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50% των 
ανατιθέμενων δημοσίων συμβάσεων τόσο 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και 
των κρατών μελών θα διεξάγονται 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τη δέσμευση 
που ανέλαβαν οι κυβερνήσεις των κρατών 
μελών στην υπουργική διάσκεψη για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο 
Μάντσεστερ το 2005· Στο μέλλον η 
ηλεκτρονική ανάθεση συμβάσεων, η 
οποία συμβάλλει θετικά στη μείωση του 
κόστους και στη βελτίωση της 
πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης, 
θα καταστεί η συνήθης διαδικασία. Τα 
ανοικτά πρότυπα και η τεχνολογική 
ουδετερότητα θα πρέπει να διατηρηθούν 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα των επιμέρους 
συστημάτων, να αποτρέπεται η εξάρτηση 
από συγκεκριμένους προσφέροντες και να 
εξασφαλίζεται μία πραγματική 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις 
διάφορες πλατφόρμες για την 
ηλεκτρονική ανάθεση συμβάσεων που 
υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε ένα πρώτο 
στάδιο, η χρήση των εν λόγω 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας πρέπει 
να καταστεί υποχρεωτική για τις κεντρικές 
αρχές προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
συγκλινουσών πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Στη συνέχεια πρέπει να 
εισαχθεί μια γενική υποχρέωση χρήσης 
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε 
όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου.

(33) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, της ελαχιστοποίησης των 
δαπανών πληροφόρησης και συναλλαγών
καθώς και της διασφάλισης της 
διαφάνειας. Συνεπώς, σε ένα πρώτο 
στάδιο, η χρήση των εν λόγω 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας πρέπει 
να καταστεί υποχρεωτική για τις κεντρικές 
αρχές προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
συγκλινουσών πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Στη συνέχεια πρέπει να 
εισαχθεί μια γενική υποχρέωση χρήσης 
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε 
όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να ορίζεται 
ρητά ότι οι συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε τμήματα, είτε ομοιογενή 
είτε ετερογενή. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 

(38) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις πρέπει να εφαρμοστεί 
η αρχή «προτεραιότητα στις ΜΜΕ» και 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως τον ευρωπαϊκό κώδικα 
βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις. Επιπλέον, πρέπει να ορίζεται 
ρητά ότι οι συμβάσεις μπορούν να 
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ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε ένα προσφέροντα.

υποδιαιρούνται σε τμήματα, είτε ομοιογενή 
είτε ετερογενή. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε ένα προσφέροντα.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση 
των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.
Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να εγγυώνται 
την αξιολόγηση των προσφορών υπό 
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, και 
επίσης, σε περιπτώσεις που οι 
αναθέτοντες φορείς απαιτούν έργα υψηλής 
ποιότητας, την αγορά προμηθειών και 
υπηρεσιών που είναι οι πλέον κατάλληλες 
για τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να μπορούν να 
θεσπίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε «την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» είτε «τη χαμηλότερη τιμή», 
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.

(43) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση 
των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.
Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να εγγυώνται 
την αξιολόγηση των προσφορών υπό 
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού,
εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ότι οι 
αναθέτοντες φορείς απαιτούν έργα υψηλής 
ποιότητας, αγορά προμηθειών και 
υπηρεσιών που είναι οι πλέον κατάλληλες 
για τις ανάγκες τους και περιλαμβάνουν 
τους παράγοντες που πληρούν τα 
κριτήρια της κοινωνικά βιώσιμης 
παραγωγικής διαδικασίας. Κατά 
συνέπεια, οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
μπορούν να θεσπίζουν ως κριτήρια 
ανάθεσης είτε «την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά» είτε
«τη χαμηλότερη τιμή», λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στη δεύτερη περίπτωση θα 
πρέπει να ορίζουν τα κατάλληλα ποιοτικά 
πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή 
μέσω των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(45) Θα πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια για να αξιοποιηθεί το 
δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων για 
την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για αειφόρο ανάπτυξη, 
χωρίς να θιγεί η αρμοδιότητα των 
αναθετόντων φορέων. Εντούτοις, 
δεδομένων των σημαντικών διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 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 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 
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ενίσχυση για τη χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης κύκλου ζωής, ως περαιτέρω 
ενίσχυση για τη χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά
και/ή διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή έργων 
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) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά
και/ή διασυνδεδεμένα στάδια καθ’ όλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή έργων 
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·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Αιτιολόγηση

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Αμοιβαιότητα

Η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στο σχετικό με 
τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό 
πλαίσιο της Ένωσης προϋποθέτει την 
προηγούμενη αξιολόγηση της 
ουσιαστικής εφαρμογής της αρχής μιας 
ευρείας αμοιβαιότητας όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών μεταξύ της Ένωσης 
και των συμβαλλομένων τρίτων χωρών. 
Η εκτίμηση της ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας επεκτείνεται σε τρίτες 
χώρες που δεν έχουν μεν υπογράψει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, 
έχουν όμως πρόσβαση στην ευρωπαϊκή 
αγορά δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν 
τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή
και αναλογικό τρόπο.

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν 
τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή 
τρόπο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
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κατάσταση που έχει διαπιστωθεί δεόντως 
από τους αναθέτοντες φορείς καθιστά 
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 20 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

κατάσταση που έχει διαπιστωθεί δεόντως 
από τους αναθέτοντες φορείς καθιστά 
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 25 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Συνθήκες κατεπείγοντος μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα σύντμηση της 
προθεσμίας, εφόσον αυτές δεν έχουν 
προκληθεί από τους ίδιους τους 
αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Το προτεινόμενο διάστημα των τεσσάρων ετών είναι υπερβολικά μικρό και  μειώνει το 
αποτέλεσμα και τις εξοικονομήσεις που προκύπτουν από μια μακροπρόθεσμη συμφωνία 
πλαίσιο με γενικώς ευνοϊκότερες προσφορές των προμηθευτών. Ένας από τους κύριους λόγους 
αυτών των διατάξεων είναι η βούληση να αυξηθεί στο μέγιστο η αποδοτικότητα των δαπανών 
των αναθετουσών αρχών. Η προτεινόμενη διάρκεια αντιστρατεύεται τον στόχο αυτό δεδομένου 
ότι οι μακρόχρονες συμβάσεις καθιστούν δυνατή τη συνομολόγηση ευνοϊκότερων τιμών.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις σχετικά με:

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α  – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α  – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής·

Τροπολογία 23
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α  – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις κοινωνικά βιώσιμες παραγωγικές 
διαδικασίες·

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α  – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) με αναφορά σε μία κοινωνικά 
βιώσιμη παραγωγική διαδικασία·

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι 
αναθέτοντες φορείς δεν απορρίπτουν μια 
εναλλακτική προσφορά με μοναδική 
αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, 
αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης 
υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών 
είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών 
αντί σύμβασης υπηρεσιών.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να 
μην αναθέσουν μια σύμβαση στον 
προσφέροντα που έχει υποβάλει την 
καλύτερη προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης ή η εθνική 
νομοθεσία στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού 
δικαίου ή οι συλλογικές συμβάσεις που 
ισχύουν στον τόπο όπου εκτελείται το 
έργο ή παρέχεται η υπηρεσία ή η 
προμήθεια, ή οι διεθνείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διατάξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή οι 
υποχρεώσεις που ορίζει το δίκαιο περί 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Ελλείψη σχετικών νομοθετικών 
διατάξεων βάση αποκλεισμού μπορούν να 
αποτελέσουν οι παραβάσεις άλλων 
διατάξεων που ισχύουν για τον 
προσφέροντα και εξασφαλίζουν 
ισοδύναμα επίπεδα προστασίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση συμβάσεων έργων, 
συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών 
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο 
πλαίσιο μιας σύμβασης προμηθειών, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν 
την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 
προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η 
προσφορά υποβάλλεται από όμιλο 
οικονομικών φορέων όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 30, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στον όμιλο.

διαγράφεται

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) μία κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία·

Τροπολογία 34
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) 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.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
όσον αφορά τις υπεργολαβίες, που 
θεσπίζονται στο άρθρο 81.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
απορρίψουν μια προσφορά, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή γιατί δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που
ορίζουν η νομοθεσία της Ένωσης και οι 
εθνικές νομοθεσίες 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 
διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
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στο παράρτημα XIV.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, ο
προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει
στον αναθέτοντα φορέα στην προσφορά 
του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι πληρωμές στον υπεργολάβο για τις 
υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που 
παρείχε στον κύριο εργολήπτη οφείλονται 
άμεσα εάν και εφόσον

α) ο αναθέτων φορέας έχει εκπληρώσει 
πλήρως ή εν μέρει την παροχή του προς 
τον κύριο εργολήπτη,
β) ο αναθέτων φορέας έχει αποδεχθεί ως 
πλήρως παρασχεθείσες τις υπηρεσίες, τις 
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προμήθειες ή τα έργα, ή
γ) ο υπεργολάβος έχει θέσει ανεπιτυχώς 
μια εύλογη προθεσμία στον κύριο 
εργολήπτη για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις συνθήκες που αναφέρονται 
υπό τα στοιχεία α) και β).

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της είναι χαμηλότερη από το 10% της 
τιμής της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τοποθετείται ανεξάρτητο όργανο που είναι 
υπεύθυνο για την εποπτεία και τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων 
υλοποίησης (εφεξής «το όργανο 
εποπτείας»). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για τον διορισμό αυτό.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93α
Η Επιτροπή υποβάλει έως τα τέλη του 
2013 έκθεση σχετικά με τον διαφορετικό 
χειρισμό της ανάθεσης συμβάσεων που 
υπολείπονται των οριακών τιμών που 
ορίζονται στο άρθρο 12, ιδίως όσον 
αφορά υπηρεσίες στις οποίες δεν έχει 
μέχρι τούδε δοθεί προτεραιότητα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 103 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 
επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά από την 
εφαρμογή των κατώτατων ορίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και αναφέρει 
τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου 2017.

Η Επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 
επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά από την 
εφαρμογή των κατώτατων ορίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και αναφέρει 
τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου 2015.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 

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

όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με αναπηρίες), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 
δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
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