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Τροπολογία 10
Henri Weber

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 υψηλής προτεραιότητας 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 ιδιαίτερα τη συμμετοχή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να απλοποιηθούν οι κανόνες της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
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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 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.

Or. fr

Τροπολογία 11
Fiona Hall

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

(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 δοθεί 



AM\904739EL.doc 5/50 PE491.185v01-00

EL

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.

η δυνατότητα στους αγοραστές να κάνουν
καλύτερη χρήση της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που υποστηρίζουν την 
αειφόρο ανάπτυξη και άλλους κοινούς 
στόχους για την κοινωνία, αυξάνοντας, με 
τον τρόπο αυτό, την αποδοτικότητα των 
δημόσιων δαπανών, διασφαλίζοντας 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και με 
σκοπό να διευκολυνθεί ιδιαίτερα η 
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 
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.

Or. en

Τροπολογία 12
Zigmantas Balčytis

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 

(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 
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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.

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 την 
βιώσιμη ανάπτυξη και άλλους κοινούς 
στόχους για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς 
την σχέση κόστος-πλεονεκτήματα.. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να απλοποιηθούν 
οι κανόνες της Ένωσης που αφορούν τις 
δημόσιες συμβάσεις, ιδίως όσον αφορά 
την μέθοδο για την επίτευξη των στόχων 
της βιωσιμότητας οι οποίοι θα πρέπει να 
περιληφθούν στην πολιτική για τις 
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.

Or. lt

Τροπολογία 13
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 της "κοινωνικά βιώσιμης" 
παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η βιώσιμη 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 ποιο τρόπο οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην 
προώθηση της βιώσιμης 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.

Or. fr

Τροπολογία 14
Zigmantas Balčytis

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 

(5) Δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
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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.

περιβαλλοντικής προστασίας και η έννοια 
της κοινωνικά βιώσιμης παραγωγικής 
διαδικασίας πρέπει να ενταχθούν στον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως 
προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη
ανάπτυξη και να εξασφαλισθεί ο τήρηση 
της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και οι 
κοινωνικοί κανόνες και η νομοθεσία των 
κρατών μελών και της Ένωσης σε 
εργασιακά θέματα. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιο τρόπο οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και με 
ποιον τρόπο θα μπορούν να κάνουν χρήση 
της διακριτικής ευχέρειας 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 
δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για τις 
συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής.

Or. lt

Τροπολογία 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο να 
εξαιρεθούν οι συμβάσεις που συνάπτονται 
για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες άλλες εκτός των 
ταχυδρομικών, καθώς έχει διαπιστωθεί 
επανειλημμένα ότι ο εν λόγω τομέας 
δέχεται τόσο μεγάλη ανταγωνιστική 
πίεση ώστε οι συμβασιακές ρυθμίσεις που 
θεσπίζονται με την οδηγία δεν είναι πλέον 
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απαραίτητες.

Or. en

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 16
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) 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
πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλουν μια 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν 
ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
παράνομες συμπεριφορές και αποκλείονται 
εάν η εν λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

(13) 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 με 
σκοπό τη χειραγώγηση του αποτελέσματος 
της διαδικασίας, καθώς και οι 
παραβιάσεις της νομοθεσίας στον 
εργασιακό τομέα, στον τομέα του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα
σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
και την παραβίαση των βασικών αρχών 
του δικαίου της Ένωσης και σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά 
συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη 
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δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι δεν 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες 
συμπεριφορές και αποκλείονται εάν η εν 
λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

Or. fr

Τροπολογία 17
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) 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 πρέπει να 
υποχρεούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι δεν 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες 
συμπεριφορές και αποκλείονται εάν η εν 
λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

(13) 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 έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των 
βασικών αρχών του δικαίου της Ένωσης 
και σοβαρές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι δεν 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες 
συμπεριφορές και αποκλείονται εάν η εν 
λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

Or. lt

Τροπολογία 18
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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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 
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.

(14) 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) 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 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. Οι 
αναθέτοντες φορείς πληρούν τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τα 
διάφορα αυτά κείμενα 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.

Or. fr

Τροπολογία 19
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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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 
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.

(14) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
σχετικά με την εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τα 
θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές 
της, σύναψη των συμφωνιών μετά τις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης (1986–1994) 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, το οποίο να 
εξασφαλίζει ίσες δυνατότητες για όλους 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
και των τρίτων χωρών να 
αντιμετωπίσουν με ίσους όρους τον 
ανταγωνισμό στις αγορές της Ένωσης 
και των τρίτων χωρών 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.

Or. lt

Τροπολογία 20
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Ένωση χρειάζεται ένα 
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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 τον εκ μέρους της 
Επιτροπής καθορισμό της ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας και, αφετέρου, θα 
εξασφαλίζει ισότιμο περιβάλλον και τους 
αυτούς για όλους όρους ανταγωνισμού. 

Or. lt

Τροπολογία 21
Zigmantas Balčytis

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 
διαμεθοριακές 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·

Or. lt

Τροπολογία 22
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Επιπλέον, η Ένωση χρειάζεται ένα 
αποτελεσματικό μέσο το οποίο, αφενός, 
θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση προς την 
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αρχή της αμοιβαιότητας και ισορροπίας 
με τις 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 όμοιους όρους 
ανταγωνισμού για όλους σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 23
Fiona Hall

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 
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 

(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 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 
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 
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που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων.

εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα 
που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 24
Fiona Hall

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 
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.

(38) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις, 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 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.

Or. en

Τροπολογία 25
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43
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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
οφείλουν να αναφέρονται στα κατάλληλα 
ποιοτικά πρότυπα μέσω τεχνικών 
προδιαγραφών ή μέσω των όρων 
εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. lt

Τροπολογία 26
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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.

(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.
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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.

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 προσφορά με 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής» 
είτε «το χαμηλότερο κόστος κύκλου 
ζωής», 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.

Or. en

Τροπολογία 27
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν 
να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, πρέπει να καθορίσουν 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, στο μέτρο που 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 

(44) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν 
να αναθέσουν τη σύμβαση στην προσφορά
με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, 
πρέπει να καθορίσουν 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, στο μέτρο που 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 
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ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς.
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στον 
αναθέτοντα φορέα 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.

ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς.
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στον 
αναθέτοντα φορέα 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. en

Τροπολογία 28
Werner Langen

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, 

(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 
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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 
ενίσχυση για τη χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

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 
ενίσχυση για τη χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Or. de

Τροπολογία 29
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 
προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, με την οποία οι 
αναθέτοντες φορείς εξουσιοδοτούνται να 
προωθούν τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές 
προμηθειών τους. Συνεπώς, πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να προσδιορίσουν την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά και το χαμηλότερο κόστος, 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

(46) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε 
τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια 
προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, με την οποία οι 
αναθέτοντες φορείς εξουσιοδοτούνται να 
προωθούν τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές 
προμηθειών τους. Συνεπώς, πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να προσδιορίσουν την προσφορά
με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής
και την προσέγγιση προσδιορισμού του 
κόστους κύκλου ζωής, υπό την 
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προσδιορισμού του κόστους κύκλου 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 κύκλου 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 
υποστούν παρακολούθηση. Πρέπει να 
αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε 
επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του 
κόστους κύκλου ζωής για ειδικές 
κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών·
όποτε χρησιμοποιείται μια τέτοια 
μεθοδολογία, η χρήση της πρέπει να 
καθίσταται υποχρεωτική.

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 κύκλου 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 
υποστούν παρακολούθηση. Πρέπει να 
αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε 
επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του 
κόστους κύκλου ζωής για ειδικές 
κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών·
όποτε χρησιμοποιείται μια τέτοια 
μεθοδολογία, η χρήση της πρέπει να 
καθίσταται υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 30
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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, το 
χρησιμοποιούμενο ενεργειακό μίγμα και 
τα κέρδη όσον αφορά την αποδοτικότητα 
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ολοκλήρωση· της ενέργειας και των πόρων σε όλα τα 
στάδια του κύκλου, μέχρι τη διάθεση, την 
εκκαθάριση και την ολοκλήρωση σε σχέση 
ειδικά με τις κοινωνικές και εργασιακές 
συνθήκες και την προστασία του 
περιβάλλοντος δυνάμει των αρχών της 
αειφορίας·

Or. en

Τροπολογία 31
Henri Weber

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 καθόλη 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·

Or. fr

Τροπολογία 32
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) «κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία»: η παραγωγική διαδικασία 
κατά την οποία η προσφορά έργων και 
υπηρεσιών και η προμήθεια αγαθών 
εκτελείται συμφώνως προς τη νομοθεσία 
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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 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. fr

Τροπολογία 33
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η διαχείριση των υπηρεσιών για την 
συλλογή, την αποχέτευση και την 
επεξεργασία λυμάτων·

Or. it

Τροπολογία 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

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. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Τροπολογία 35
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
12α. Οι εθνικοί αναθέτοντες φορείς, κατά 
την ανάθεση συμβάσεων οι οποίες λόγω 
αξίας δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, οφείλουν να τηρούν τις αρχές της 
ισότιμης μεταχείρισης, της μη 
διακριτικής μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.

Or. de

Τροπολογία 36
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
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 ορθής 
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.

Or. fr

Τροπολογία 37
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 
80% τουλάχιστον του μέσου συνολικού 
κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία στον τομέα των 
υπηρεσιών, σε γενικές γραμμές, 
προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών 
στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

α) στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 
80% τουλάχιστον του μέσου συνολικού 
κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία στις συναφείς 
υπηρεσίες, προέρχεται από την παροχή 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται·

Or. cs

Αιτιολόγηση

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
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dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Τροπολογία 38
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 
80% τουλάχιστον του μέσου συνολικού 
κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία στον τομέα των 
προμηθειών, σε γενικές γραμμές, 
προέρχεται από την παροχή προμηθειών, 
σε γενικές γραμμές, στις επιχειρήσεις με 
τις οποίες συνδέεται·

β) στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 
80% τουλάχιστον του μέσου συνολικού 
κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία στις συναφείς 
προμήθειες, προέρχεται από την παροχή 
προμηθειών, σε γενικές γραμμές, στις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

Or. cs

Αιτιολόγηση

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.



PE491.185v01-00 26/50 AM\904739EL.doc

EL

Τροπολογία 39
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% 
τουλάχιστον του μέσου συνολικού κύκλου 
εργασιών που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία στον τομέα των έργων, 
σε γενικές γραμμές, προέρχεται από την 
παροχή έργων στις επιχειρήσεις με τις 
οποίες συνδέεται.

γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% 
τουλάχιστον του μέσου συνολικού κύκλου 
εργασιών που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία στα συναφή έργα, 
προέρχεται από την παροχή έργων στις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Εάν ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται σε σχέση με τον κύκλο εργασιών στον τομέα 
των προμηθειών, των υπηρεσιών και των έργων σε γενικές γραμμές και όχι σε σχέση με τις 
συναφείς προμήθειες, υπηρεσίες ή τα έργα που αποτελούν το αντικείμενο των δημοσίων 
συμβάσεων που ανατίθενται στη συνδεδεμένη επιχείρηση, υπάρχει κίνδυνος αυτός ο γενικός 
κύκλος εργασιών να έχει πραγματοποιηθεί χάρη σε συμβάσεις που δεν έχουν καμιά σχέση ούτε 
σύνδεση με τη σύμβαση που είχε αναθέσει η αναθέτουσα αρχή.

Τροπολογία 40
Werner Langen

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.

Or. de
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Τροπολογία 41
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

91. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
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.

91. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
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.

Μία κατάσταση ανάγκης μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα σύντμηση της 
προθεσμίας, εφόσον η σύντμηση αυτή δεν 
έχει πραγματοποιηθεί από τους ίδιους 
τους αναθέτοντες φορείς.

Or. de

Τροπολογία 42
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

92. 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.

92. 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.

Or. de
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Τροπολογία 43
Jan Březina

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.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάρκεια των τεσσάρων ετών είναι πάρα πολύ σύντομη, μειώνει το αποτέλεσμα 
και τα χρήματα που ενδεχομένως εξοικονομούνται από μια μακροπρόθεσμη συμφωνία πλαίσιο, 
εντός της οποίας οι προσφορές των προμηθευτών είναι γενικώς πιο συμφέρουσες. Ένας από 
τους κύριους λόγους αυτών των διατάξεων είναι η βούληση να αυξηθεί στο μέγιστο η 
αποδοτικότητα των δαπανών των αναθετουσών αρχών στις αγορές. Η προτεινόμενη διάρκεια 
έρχεται σε αντίθεση προς τον στόχο αυτό διότι οι πιο μακρόχρονες συμβάσεις είναι αυτές που 
επιτυγχάνουν τους πιο συμφέροντες όρους τιμών. 

Τροπολογία 44
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, 
απαιτήσεις σχετικά με:

Or. lt

Τροπολογία 45
Zigmantas Balčytis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α – 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. lt

Τροπολογία 46
Zigmantas Balčytis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής·

Or. lt

Τροπολογία 47
Zigmantas Balčytis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινωνικά βιώσιμες παραγωγικές 
διαδικασίες·

Or. lt

Τροπολογία 48
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της οργάνωσης, των προσόντων και 
της πείρας του προσωπικού στο οποίο θα 
ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης.

Or. lt

Τροπολογία 49
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ.α) την κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία·

Or. fr

Τροπολογία 50
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 147 – 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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 51
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 161 – 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.

Or. de

Τροπολογία 52
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 161 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 53
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 162

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

162. 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.

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

Or. de

Τροπολογία 54
Henri Weber

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 το ενωσιακό κοινωνικό, εργατικό ή 
περιβαλλοντικό δίκαιο ή η εθνική
νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις που 
ισχύουν στον τόπο όπου εκτελείται το 
έργο ή παρέχεται η υπηρεσία ή η 
προμήθεια, ή με τις διατάξεις του 
διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
δικαίου που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XI ή με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει το δίκαιο περί διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
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Or. fr

Τροπολογία 55
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. 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. fr

Τροπολογία 56
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 209 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ 
μέρους των εν λόγω φορέων.

Or. de

Τροπολογία 57
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 211

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

211. 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

Or. de

Τροπολογία 58
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής
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διαχείρισης

Or. fr

Τροπολογία 59
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – 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 και, ενδεχομένως, οι 
υπεργολάβοι του συμμορφώνονται με 
τους ισχύοντες 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. fr

Τροπολογία 60
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 97, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά και

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 97, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά, 
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περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 61
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

α) η προσφορά με την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής·

Or. en

Τροπολογία 62
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. β) το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής.

Or. en

Τροπολογία 63
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 –
στοιχεία α και β.

Τροπολογία 64
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το κόστος αξιολογείται με χρήση μιας
προσέγγισης αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Or. en

Τροπολογία 65
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η προσφορά με την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται 
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 66
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 67
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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

της ενεργειακής απόδοσης, του 
σχεδιασμού για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του 
καινοτόμου χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 68
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία·

Or. fr

Τροπολογία 69
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) η διαδικασία και τα χαρακτηριστικά 
του κύκλου ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 70
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ο αντίκτυπος της σύμβασης στην 
αειφόρο ανάπτυξη, μεταξύ άλλων σε 
οιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής.  Ο 
αντίκτυπος αυτός δεν χρειάζεται να 
αποτιμηθεί χρηματικά υπό την 
προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα 
κριτήρια συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 4. Στα ζητήματα που πρέπει 
να εξετασθούν πρέπει να 
περιλαμβάνονται:
α) οι πρακτικές του αναδόχου όσον 
αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(CRS)·
β) το επίπεδο μείωσης του CO2  στον 
πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Τροπολογία 71
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
η ανάθεση ορισμένων ειδών συμβάσεων 
θα βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα από 

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

καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
και στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 72
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν μπορούν να 
παρέχουν στον εν λόγω αναθέτοντα φορέα 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια 
ανάθεσης για τον προσδιορισμό της 
προσφοράς που αντιπροσωπεύει την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής: 

α) συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης·
β) διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού· και
γ) συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες.
Οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων που παρέχουν οι 
προσφέροντες, εάν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

Or. en
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Τροπολογία 73
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τη συμμόρφωση με τους εν ισχύι 
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. fr

Τροπολογία 74
Henri Weber

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.

Or. fr

Τροπολογία 75
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
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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 
στο παράρτημα XIV.

Or. fr

Τροπολογία 76
Henri Weber

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 
στην προσφορά του στον αναθέτοντα 
φορέα το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει.

Or. fr

Τροπολογία 77
Henri Weber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – 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 
μέρος των εργασιών, των υπηρεσιών ή 
των αγαθών που έχει αναλάβει να 
προσφέρει.

Or. fr

Τροπολογία 78
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 233

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

233. 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.

233. 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 
προμήθειες ή τα έργα, ή
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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).

Or. de

Τροπολογία 79
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 25% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης.

Εξ άλλου, όταν το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης ενδέχεται να 
εξελιχθεί κατά την διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης λόγω:
- μιας καινοτομίας ή μιας σημαντικής 
τεχνικής εξέλιξης,
- ή τεχνικών δυσκολιών χρησιμοποίησης 
ή συντήρησης για τις οποίες απαιτείται η 
παρέμβαση του επιχειρηματία ή του 
παρόχου υπηρεσιών ο οποίος εξετέλεσε 
την αρχική δημόσια σύμβαση,
- ή της απαραίτητης εκτέλεσης μη 
προβλεπόμενων συμπληρωματικών 
εργασιών, υπηρεσιών ή προμηθειών, οι 
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οποίες δεν μπορούν από τεχνική ή 
οικονομική άποψη να υπολογισθούν 
χωριστά από την κύρια σύμβαση χωρίς 
μεγάλη ζημία του αναθέτοντα φορέα, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιαστική 
κατά την έννοια της παραγράφου 1.
Σε περίπτωση που γίνονται περισσότερες 
διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους 
αξιολογείται βάσει της σωρευτικής αξίας 
των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 80
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 25% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
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dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Τροπολογία 81
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86α
Οικολογικές Δημόσιες Συμβάσεις

1. Για να ενθαρρυνθούν τα πλέον 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη 
προϊόντα εξοπλισμού γραφείου, οι φορείς, 
με την επιφύλαξη του ενωσιακού και 
εθνικού δικαίου, χρησιμοποιούν 
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που 
είναι εξίσου αυστηρές με τις κοινές 
προδιαγραφές του Εnergy Star, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 
2008 όταν αγοράζουν προϊόντα 
εξοπλισμού γραφείου.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν 
συμβάσεις οι οποίες καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία πρέπει να 
προμηθεύονται μόνον προϊόντα που 
κατατάσσονται στα υψηλότερα επίπεδα 
επιδόσεων δυνάμει των ειδικών 
εκτελεστικών μέτρων της οδηγίας για την 
επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 
(Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία οι 
αναθέτοντες φορείς επιλέγουν προϊόντα 
χαμηλότερου επιπέδου επιδόσεων από 
εκείνο που ορίζεται στις παραγράφους 1 
και 2, η επιλογή αυτή αιτιολογείται 
χωριστά σε σχέση με το κόστος του 
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πλήρους κύκλου ζωής της σύμβασης.
4. Όταν οι φορείς αγοράζουν προϊόντα, 
συστήματα, υπηρεσίες και κτίρια, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αγοράζουν 
προϊόντα, συστήματα, υπηρεσίες και 
κτίρια με υψηλές επιδόσεις ενεργειακής 
απόδοσης, με βάση ανάλυση του πλήρους 
κύκλου ζωής όπως αναφέρεται στο άρθρο 
77.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, 
κατά την αγορά ή ενοικίαση συλλογής ή 
ομάδας προϊόντων, συστημάτων, 
υπηρεσιών ή κτιρίων, η συγκεντρωτική 
ενεργειακή απόδοση προηγείται της 
ενεργειακής απόδοσης μεμονωμένου 
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική καταλληλότητα και την 
προβλεπόμενη χρήση.

Or. en

Τροπολογία 82
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 83
Fiona Hall

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 

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

συντονισμό των δραστηριοτήτων 
υλοποίησης (εφεξής «το όργανο 
εποπτείας»). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για τον διορισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 84
Werner Langen

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.

Or. de

Τροπολογία 85
Werner Langen

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.

Or. de
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Τροπολογία 86
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) όταν πρόκειται για συμβάσεις 
προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή 
που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα 
με αναπηρίες), και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της 
χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή 
των διαστάσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία πώλησης, την ορολογία, 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·

Or. de


