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Τροπολογία 26
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό. Αυτό θα 
απαιτήσει υψηλό βαθμό ευελιξίας για τα 
κράτη μέλη με σκοπό την προώθηση 
αποτελεσματικών και κατάλληλων 
λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 27
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας, η αρχή της 
δημοσιοποίησης και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό, 
εξασφαλίζοντας πάντοτε την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
δημόσιων πόρων.

Or. es

Τροπολογία 28
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από 
τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους 
τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την 
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αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες 
συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, 
είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις 
για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας 
της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις 
αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως 
είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας, η αρχή της διαφάνειας 
και η αρχή της δημοσιότητας.  Εντούτοις, 
για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν 
κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται 
διατάξεις για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 29
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 

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

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, για να επιτραπεί 
στους αγοραστές του δημοσίου να 
αξιοποιούν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης και άλλων κοινών 
κοινωνικών στόχων, προκειμένου να 
αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η 
αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών,
εξασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα 
στη σχέση κόστους/ ωφέλειας και
διευκολύνοντας ιδίως τη συμμετοχή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να απλοποιηθούν οι κανόνες της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
ιδίως όσον αφορά την μέθοδο που 
εφαρμόζεται για την επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας που πρέπει να περιληφθούν 
στην πολιτική για τις δημόσιες 
συμβάσεις, και να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 30
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 

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

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. 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 η δυνατότητα στους αγοραστές να 
κάνουν καλύτερη χρήση της σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που υποστηρίζουν 
την αειφόρο ανάπτυξη και άλλους 
μακροπρόθεσμους 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

Αιτιολόγηση

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
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development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Τροπολογία 31
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

βιώσιμης ανάπτυξης και άλλων κοινών 
κοινωνικών στόχων, εξασφαλίζοντας με 
τον τρόπο αυτό το βέλτιστο αποτέλεσμα 
στη σχέση κόστους/ ωφέλειας. 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 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 32
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό 
ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως 
ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό
αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

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

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, συγκεκριμένα με την 
απλοποίηση των διαδικασιών μειώνοντας 
έτσι το κόστος τόσο για τις δημόσιες 
αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις και
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 βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κύριο εμπόδιο για την επιτυχή υποβολή προσφορών είναι το υψηλό κόστος λόγω των 
τρεχόντων διοικητικά επαχθών κανόνων και ως εκ τούτου ο κύριος σκοπός με αυτή την 
αναθεώρηση θα πρέπει να είναι η απλοποίηση, που θα δώσει ιδιαίτερα τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 33
Henri Weber

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 

(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" 
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εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη και να εξασφαλιστεί, 
σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ο 
σεβασμός της υγείας και της δημόσιας 
ασφάλειας καθώς και ο σεβασμός των 
κοινωνικών προτύπων και της εθνικής 
και ενωσιακής νομοθεσίας στον 
εργασιακό τομέα.

Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει με ποιον 
τρόπο οι αναθέτουσες αρχές συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
χρησιμοποιούν τη διακριτική ευχέρεια 
που τους έχει παρασχεθεί επιλέγοντας 
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 34
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 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 

(5) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 9, 10 και 11 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
προστασίας και η έννοια μιας κοινωνικά 
βιώσιμης διεργασίας παραγωγής πρέπει 
να ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη και να εξασφαλιστεί  
η δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και 
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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.

η συμμόρφωση προς τα κοινωνικά 
πρότυπα και την εργατική νομοθεσία των 
κρατών μελών και της Ένωσης. Η 
παρούσα οδηγία διευκρινίζει με ποιον 
τρόπο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, και 
πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τη 
διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν για να 
καθορίζουν τεχνικές προδιαγραφές και 
κριτήρια ανάθεσης προς το συμφέρον 
μιας κοινωνικά βιώσιμης σύναψης των 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. lt

Τροπολογία 35
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 36
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι αναθέτουσες αρχές διαθέτουν 
ευρεία διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 
προσδιορίζουν τις επιζητούμενες 
προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα. Επιπλέον, 
διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια να 
χρησιμοποιούν τόσο τις τεχνικές 
προδιαγραφές όσο και τα κριτήρια 
ανάθεσης για την επίτευξη των στόχων
τους, συμπεριλαμβανομένων 
προδιαγραφών και κριτηρίων με στόχο 
την επίτευξη βιώσιμων δημοσίων 
συμβάσεων. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
και τα κριτήρια ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται 
με στόχους βιωσιμότητας, πρέπει να 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης. Με την προϋπόθεση 
ότι τηρείται ο κανόνας για την σύνδεση 
με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
παρούσα οδηγία δεν προτίθεται να 
περιορίσει περαιτέρω τα είδη των 
ζητημάτων που η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αντιμετωπίζει μέσω τεχνικών 
προδιαγραφών ή κριτηρίων ανάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης σε σχέση με τις επιζητούμενες προμήθειες, υπηρεσίες ή 
έργα. Προς τούτο οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να σχεδιάζονται 
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για να αντικατοπτρίζουν τους στόχους βιωσιμότητας της αναθέτουσας αρχής. Το εύρος και ο 
τύπος των στόχων βιωσιμότητας που μπορούν να αντικατοπτρίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να περιορίζονται από τη σύνδεση με το 
αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 37
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. lt

Τροπολογία 38
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 39
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
προωθηθεί η συμμετοχή οικονομικών 
φορέων της Ένωσης σε διασυνοριακές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
στο εθνικό τους δίκαιο και να 
εφαρμόσουν σωστά και επακριβώς τις 
διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Or. lt
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Τροπολογία 40
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. lt
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Τροπολογία 41
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, 
σχετικά με την εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των 
συμφωνιών που απέρρευσαν από τις 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης (1986–1994), καθ’ όσον 
αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της, ενέκρινε συγκεκριμένα 
τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο εξής 
αναφερόμενη ως η «συμφωνία».

Στο εν λόγω πολυμερές πλαίσιο ισόρροπων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις 
δημόσιες συμβάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει 
να καταβάλλουν προσπάθειες για να 
προωθήσουν την ισότητα μεταξύ των 
επιχειρήσεων της Ένωσης και των 
επιχειρήσεων τρίτων χωρών εντός της 
εσωτερικής αγοράς, ώστε να διευκολύνεται 
η ενσωμάτωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να τονωθεί η 
απασχόληση και η καινοτομία εντός της 
Ένωσης.
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Όσον αφορά τις συμβάσεις που 
καλύπτονται από τη συμφωνία, καθώς 
και από άλλες σχετικές διεθνείς 
συμφωνίες που δεσμεύουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές πληρούν τις υποχρεώσεις βάσει 
των εν λόγω συμφωνιών, εφαρμόζοντας 
την παρούσα οδηγία σε οικονομικούς 
φορείς τρίτων χωρών που έχουν 
υπογράψει τις συμφωνίες.

Or. fr

Τροπολογία 42
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η Ένωση χρειάζεται ένα 
αποτελεσματικό μέσο το οποίο, αφενός, 
θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση προς την 
αρχή της αμοιβαιότητας, όσον αφορά 
τρίτες χώρες που δεν προσφέρουν ισότιμη 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς οικονομικούς 
φορείς, ιδίως με την εκ μέρους της 
Επιτροπής αξιολόγηση της ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας και, αφετέρου, θα 
εξασφαλίζει ισότιμο περιβάλλον και 
όρους ανταγωνισμού.

Or. lt

Τροπολογία 43
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Επιπλέον, η Ένωση χρειάζεται ένα 
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αποτελεσματικό μέσο το οποίο, αφενός, 
θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση προς την 
αρχή της αμοιβαιότητας και της 
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 σε όλους ισότιμο περιβάλλον 
και όρους θεμιτού ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 44
Tiziano Motti

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 υπηρεσίες και λοιπές 
υπηρεσίες διαφορετικές από τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς έχει 
διαπιστωθεί επανειλημμένα ότι ο εν λόγω 
τομέας δέχεται τόσο μεγάλη 
ανταγωνιστική πίεση ώστε δεν είναι 
πλέον απαραίτητη η περί των δημοσίων 
συμβάσεων πειθαρχία που επιφέρουν οι 
περί συμβάσεων κανόνες της Ένωσης.

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: 
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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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Τροπολογία 45
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
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πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές
υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την 
Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και 
οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή 
να οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα 
κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν 
λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή 
δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων.

πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την 
Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και 
οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή 
να οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα 
κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν 
λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή 
δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων. Σε γενικές γραμμές οι 
ανάγκες και τις επιλογές των ατόμων θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για τη χρήση τους.

Or. en

Τροπολογία 46
Jens Rohde
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 
500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την 

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 
εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες 
που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως 
είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις 
υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 
400.000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες 
αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο 
συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους 
από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, 
όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για 
διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για 
προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το 
ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. 
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού 
πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα 
των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή 
την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο 
την τήρηση των βασικών αρχών 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά 
ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των 
παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την 
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Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και 
οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή 
να οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα 
κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν 
λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή 
δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων.

Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και 
οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή 
να οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα 
κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των 
προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν 
λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή 
δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων είναι δύσχρηστοι και δαπανηροί από διοικητική άποψη, 
γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η απλοποίησή τους. Ένα σημαντικό μέτρο απλοποίησης είναι να 
εφαρμόζεται το ίδιο όριο για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και κοινωνικών 
υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα χωριστούς διαδικαστικούς κανόνες. Τούτο σημαίνει ότι θα 
αυξηθεί το όριο για προμήθειες και υπηρεσίες οπότε θα διευκολυνθούν οι συμβάσεις 
οικονομικού μεγέθους που παρουσιάζουν πραγματικές διασυνοριακές ευκαιρίες 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Ταυτόχρονα το όριο για τις κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να 
ευθυγραμμισθεί και ως εκ τούτου να μειωθεί ελαφρώς για να δώσει ώθηση στην ενιαία αγορά 
στον τομέα.

Τροπολογία 47
András Gyürk, Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν εφαρμόζεται 
σε δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται 
από διεθνείς οργανισμούς εξ ονόματός 
τους και για ίδιο λογαριασμό. Υφίσταται, 

(13) Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν εφαρμόζεται 
σε δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται 
από διεθνείς οργανισμούς εξ ονόματός 
τους και για ίδιο λογαριασμό. Παρά το
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ωστόσο, η ανάγκη διευκρίνισης σε ποιον 
βαθμό θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία σε δημόσιες συμβάσεις 
που διέπονται από ειδικούς διεθνείς 
κανόνες.

γεγονός ότι η ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
ανοικτή αγορά δημοσίων συμβάσεων, 
αρκετές τρίτες χώρες είναι απρόθυμες να 
ανοίξουν τις αγορές προμηθειών τους 
στον διεθνή ανταγωνισμό. Για να 
εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητας 
και να βελτιωθεί η πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων της ΕΕ στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών που 
προστατεύονται από περιοριστικά μέτρα, 
πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες 
σύμφωνα με το COM(2012)124 / 
2012/0060(COD).

Or. en

Τροπολογία 48
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για 
επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη 
πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν 
διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά 
στη συμφωνία, εφόσον οι 
διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σε όλες 
τις διαδικασίες. Οι αναθέτουσες αρχές, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, όπως προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, σε διάφορες 
καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η κλειστή 
διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση 
πιθανόν να μην καταλήγει σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες 
να καθίσταται βέβαιη η τήρηση των 

διαγράφεται
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αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία 
κινήσεων στις αναθέτουσες αρχές για να 
αγοράζουν έργα, προμήθειες και 
υπηρεσίες που προσαρμόζονται απόλυτα 
στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν και 
οι διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς η 
αξιολόγηση έδειξε ότι οι συμβάσεις που 
ανατίθενται μέσω διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, με προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, 
έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας 
διασυνοριακών συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 49
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη 
ευελιξία και οι αναθέτουσες αρχές πρέπει, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους,
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν
διαδικασία για ανταγωνιστικό διάλογο, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, 
σε ορισμένες και ειδικές καταστάσεις. Η 
χρήση αυτής της διαδικασίας έχει αυξηθεί 
σημαντικά από την άποψη της αξίας των 
συμβάσεων τα τελευταία χρόνια. Έχει 
αποδειχθεί χρήσιμη σε περιπτώσεις που οι 
αναθέτουσες αρχές δεν είναι σε θέση να 
ορίσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να 
εκτιμήσουν τι μπορεί να προσφέρει η 
αγορά από την άποψη τεχνικών, 
χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων. Η 
κατάσταση αυτή μπορεί ιδίως να 
παρουσιαστεί όσον αφορά καινοτόμα έργα, 
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περίπλοκη και διαρθρωμένη 
χρηματοδότηση.

την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής 
ολοκληρωμένων μεταφορών, την 
υλοποίηση μεγάλων δικτύων 
πληροφορικής ή έργων που απαιτούν 
περίπλοκη και διαρθρωμένη 
χρηματοδότηση. Η εν λόγω διαδικασία θα 
πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες 
διασφαλίσεις, με τις οποίες να καθίσταται 
βέβαιη η τήρηση των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. Με
αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις 
αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν 
έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που 
προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να 
αυξηθούν και οι διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε 
ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της απλοποίησης είναι καλύτερα να συγχωνευθούν η ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση και ο ανταγωνιστικός διάλογος. 

Τροπολογία 50
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
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τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος.
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της Ε&Α και της καινοτομίας. Η αγορά
της Ε&Α και η εξάπλωση καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η οδηγία 
αναμένεται να συμβάλει στη διευκόλυνση 
των δημόσιων συμβάσεων Ε&Α και
καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών και
να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
τους στόχους της «Ένωσης καινοτομίας».
Είναι συνεπώς σκόπιμο να διευκρινισθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο σύναψης 
συμβάσεων για Ε&Α και καινοτόμα 
αγαθά και υπηρεσίες. Συνεπώς, θα πρέπει 
να προβλεφθεί μια ειδική διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης η οποία να επιτρέπει 
στις αναθέτουσες αρχές να καθιερώσουν 
μια μακροπρόθεσμη σύμπραξη
καινοτομίας για την ανάπτυξη και την 
επακόλουθη αγορά νέων, καινοτόμων 
προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών, εφόσον 
μπορούν να παραδοθούν στα 
συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων και με 
το συμφωνηθέν κόστος. Η σύμπραξη θα 
πρέπει να είναι δομημένη κατά τρόπο ώστε 
να μπορεί να παρέχει την απαραίτητη 
ζήτηση της αγοράς, παρέχοντας κίνητρα 
για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης 
χωρίς στεγανοποίηση της αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η οδηγία πρέπει επομένως να είναι σαφέστερη όσον αφορά τη χρήση 
δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση τόσο της Ε&Α όσο και των καινοτόμων λύσεων.

Τροπολογία 51
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
«Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα 
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων 
αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο 
ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη 
διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους στόχους της 
«Ένωσης καινοτομίας» αλλά δεν πρέπει να 
εισαγάγει υποχρεωτικές ποσοστώσεις για 
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διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις καθώς 
αυτό θα περιόριζε τον ανταγωνισμό και 
την επιλογή των αναθετουσών αρχών.
Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί μια 
ειδική διαδικασία δημόσιας σύμβασης η 
οποία να επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές 
να καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση 
της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 52
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον 
συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Συν 
τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 
κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
αρχές να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και 
να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων. Πρέπει να προβλεφθεί εύλογη 
προθεσμία για την αποϋλοποίηση ώστε οι 
φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο 
για επιμόρφωση.

Or. fr

Τροπολογία 53
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το εργαλείο των συμφωνιών-
πλαισίων χρησιμοποιείται ευρέως και 
θεωρείται αποτελεσματική τεχνική 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως 
έχει. Εντούτοις, χρειάζεται να 
διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες, και 
ιδίως οι προϋποθέσεις χρήσης μιας 
συμφωνίας-πλαισίου από τις αναθέτουσες 
αρχές που δεν συμμετέχουν σε αυτήν.

(21) Το εργαλείο των συμφωνιών-
πλαισίων χρησιμοποιείται ευρέως και 
θεωρείται αποτελεσματική τεχνική 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως 
έχει. Εντούτοις, χρειάζεται να 
διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες, και 
ιδίως οι προϋποθέσεις χρήσης μιας 
συμφωνίας-πλαισίου από τις αναθέτουσες 
αρχές που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. Οι 
αντικειμενικές προϋποθέσεις για να 
προσδιορισθεί ποιος από τους αρμόδιους 
σε θέματα πολιτικής φορείς, που είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας-
πλαισίου, πρέπει να εκτελέσει 
συγκεκριμένο καθήκον, όπως παροχή 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
φυσικά πρόσωπα, μπορεί, στο πλαίσιο 
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συμφωνιών πλαισίου που ορίζουν όλους 
τους όρους, να περιλαμβάνουν τις 
ανάγκες ή την επιλογή των 
ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 54
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η από κοινού ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές 
διαφορετικών κρατών μελών αντιμετωπίζει 
επί του παρόντος ορισμένες νομικές 
δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά τις 
συγκρούσεις εθνικών νομοθεσιών. Παρά 
το γεγονός ότι η οδηγία 2004/18/ΕΚ 
επέτρεψε σιωπηρά τις διασυνοριακές από 
κοινού δημόσιες συμβάσεις, στην πράξη 
αρκετά εθνικά νομικά συστήματα έχουν 
καταστήσει τις εν λόγω συμβάσεις, ρητά ή 
σιωπηρά, αδύνατες ή μη προσφέρουσες 
ασφάλεια δικαίου. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαφόρων κρατών μελών ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να 
αναθέσουν από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, ώστε να αντλήσουν τα μέγιστα 
οφέλη από τις δυνατότητες της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τις οικονομίες 
κλίμακας και τον διαμοιρασμό των 
κινδύνων και των ωφελειών, μεταξύ άλλων 
και για καινοτόμα έργα που εμπεριέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που μπορεί 
ευλόγως να αναλάβει μια αναθέτουσα 
αρχή μεμονωμένα. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες σχετικά 
με τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές 

(26) Η από κοινού ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές 
διαφορετικών κρατών μελών αντιμετωπίζει 
επί του παρόντος ορισμένες νομικές 
δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά τις 
συγκρούσεις εθνικών νομοθεσιών. Παρά 
το γεγονός ότι η οδηγία 2004/18/ΕΚ 
επέτρεψε σιωπηρά τις διασυνοριακές από 
κοινού δημόσιες συμβάσεις, στην πράξη 
αρκετά εθνικά νομικά συστήματα έχουν 
καταστήσει τις εν λόγω συμβάσεις, ρητά ή 
σιωπηρά, αδύνατες ή μη προσφέρουσες 
ασφάλεια δικαίου. Οι αναθέτουσες αρχές 
διαφόρων κρατών μελών ενδέχεται να 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να 
αναθέσουν από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, ώστε να αντλήσουν τα μέγιστα 
οφέλη από τις δυνατότητες της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τις οικονομίες 
κλίμακας και τον διαμοιρασμό των 
κινδύνων και των ωφελειών, μεταξύ άλλων 
και για καινοτόμα έργα που εμπεριέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που μπορεί 
ευλόγως να αναλάβει μια αναθέτουσα 
αρχή μεμονωμένα. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες σχετικά 
με τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές 
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διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 
οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων.

διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 
οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων. Όταν είναι μάλλον απίθανο 
να επιτευχθούν διασυνοριακές συμβάσεις, 
οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να μπορούν 
να αποκλίνουν από τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
υπέρ ενός απλούστερου συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 55
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται 
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 
τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού 
μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αγοραστές του 
Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το 
άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, ο σκοπός 
των τεχνικών προδιαγραφών είναι να 
καθορισθεί η λειτουργία την οποία 
πρόκειται να παραγάγει το αντικείμενο 
της σύμβασης  και θα πρέπει σε όλες τις 
περιπτώσεις να καταρτίζονται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός 
περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω 
απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
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ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις.
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

φορέα Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές προσφορές 
βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις.
Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω 
ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από 
τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 56
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν 
να αγοράσουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες με συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αναφέρουν συγκεκριμένα σήματα, όπως 
το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα
(πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή 
οποιοδήποτε άλλο σήμα, με την 
προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την 
απόκτηση του σήματος συνδέονται με το 

(28) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν 
να αγοράσουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες με συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να είναι σε θέση να αναφέρουν 
συγκεκριμένα σήματα, όπως το ευρωπαϊκό 
οικολογικό σήμα, τα (πολυ)εθνικά 
οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο 
σήμα, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις 
για την απόκτηση του σήματος συνδέονται 
με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως 
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αντικείμενο της σύμβασης, όπως είναι η 
περιγραφή του προϊόντος και η 
παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
συσκευασία. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να 
αναπτύσσονται και να υιοθετούνται βάσει 
αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, 
μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως οι κρατικοί οργανισμοί, οι 
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι 
διανομείς ή οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, και το σήμα να είναι προσιτό 
και διαθέσιμο για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

είναι η περιγραφή του προϊόντος και η 
παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
συσκευασία. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να 
αναπτύσσονται και να υιοθετούνται βάσει 
αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, 
μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως οι κρατικοί οργανισμοί, οι 
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι 
διανομείς ή οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, και το σήμα να είναι προσιτό 
και διαθέσιμο για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μπορούν να ενσωματωθούν σε μια δημόσια σύμβαση, διότι 
μπορεί να συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, υπηρεσίας ή αγαθού. Τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν συνδέονται άμεσα με την παρεχόμενη ποιότητα και οι στόχοι 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει ως εκ τούτου να υλοποιούνται μέσω της κοινωνικής πολιτικής. Οι 
δημόσιες συμβάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των χρημάτων των 
φορολογουμένων μέσω της πλέον συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς.

Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Δεδομένης της μικρής συμμετοχής 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στις δημόσιες συμβάσεις γενικώς και 
στον τομέα της καινοτομίας και των 
υπηρεσιών ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα σε νομοθετικό 
επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί η ανάληψη πολλών δράσεων, 
όπως η τήρηση της αρχής για την 
αποφυγή των διακρίσεων, η 
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ουδετερότητα των μέτρων ως προς την 
εθνικότητα των επιχειρήσεων ο 
υπολογισμός της ανταγωνιστικότητας 
των προσφορών η λήψη προτιμησιακών 
μέτρων για την ενίσχυση των 
ανταγωνιστικών ΜΜΕ. Πρέπει επίσης να 
ληφθούν μέτρα παρακολούθησης και 
αναφοράς για την εξασφάλιση καλύτερης 
στατιστικής παρακολούθησης των 
δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται 
στις ΜΜΕ ανά τομέα και ανά ποσόν και 
να ευαισθητοποιηθούν οι εντολείς προς 
τις ΜΜΕ σχετικά με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν αυτές αντιμετωπίζουν 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις 
δημόσιες προμήθειες.

Or. fr

Τροπολογία 58
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
τηρούν την αρχή «σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα», και τα κράτη μέλη 
πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τον 
ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών 
που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στις δημόσιες συμβάσεις.

Or. da

Τροπολογία 59
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Πρέπει να υπενθυμίσουμε την 
ιδιαίτερη σημασία της αμοιβαιότητας σε 
θέματα διεθνούς εμπορίου και το γεγονός 
ότι η πολυμερής συμφωνία περί 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
(AMP) διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στο 
ευρύτερο δυνατό άνοιγμα των δημοσίων 
συμβάσεων (αγαθά, υπηρεσίες, 
κατασκευαστικές συμβάσεις) στον ξένο 
ανταγωνισμό και εξασφαλίζει διαφανείς, 
δίκαιες και αμερόληπτες προϋποθέσεις 
για τους ιδιώτες προσφέροντες.

Or. fr

Τροπολογία 60
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές 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 έναν προσφέροντα.

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές 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 έναν προσφέροντα. Πάντως, 
τέτοιου είδους υποδιαίρεση σε τμήματα 
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δεν μπορεί να διενεργείται με σκοπό την 
αποφυγή διαδικασιών δημοσίων 
συμβάσεων που καθορίζεται από το νόμο.

Or. lv

Τροπολογία 61
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές 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 έναν προσφέροντα.

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
και της κοινωνίας των πολιτών στην 
αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές 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 έναν προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 62
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Πέραν των ειδικών νέων εργαλείων, 
τα οποία θεσπίζονται στην παρούσα 
οδηγία με σκοπό να ενισχύσουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά 
δημόσιων συμβάσεων, τα κράτη μέλη και 
οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να χαράσσουν στρατηγικές 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων φιλικών 
προς τις ΜΜΕ. Η εκτέλεση και εφαρμογή 
αυτών των νέων κανόνων που είναι 
ευνοϊκότεροι για τις ΜΜΕ σε σχέση με το 
ισχύον καθεστώς δεν αρκούν αυτές 
καθαυτές. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει 
ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
με τίτλο «Ευρωπαϊκός κώδικας 
βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις» (SEC (2008)COM 2193), το 
οποίο έχει στόχο να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές, 
προγράμματα και σχέδια δράσης για τη 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
αυτές τις αγορές. Με αυτό το πνεύμα, οι 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
πρέπει να εκτελούν αυστηρά τους κανόνες 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
να εφαρμόζουν συνεκτικές γενικές 
πολιτικές που προορίζονται να 
ενισχύσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
αγορές δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φιλικοί προς τις ΜΜΕ κανόνες στην οδηγία είναι ευπρόσδεκτοι. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από το σημαντικό δυναμικό που 
προσφέρουν οι αγορές δημόσιων συμβάσεων, πρέπει να γίνουν κι άλλες προσπάθειες. Όλες οι 
χώρες μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν να δρομολογήσουν 
στρατηγικές και πολιτικές που θα εντείνουν την ευρύτερη συνολική συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
αυτές τις αγορές, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 63
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των δημόσιων 
χρηματοδοτικών πόρων και να είναι σε 
θέση οι αναθέτουσες αρχές να επιτύχουν 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/ τιμής, η
διαδικασία ανάθεσης πρέπει να καταλήγει 
στην παροχή ποιοτικών έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, 
προσαρμοσμένων κατά βέλτιστο τρόπο 
στους λειτουργικούς στόχους και στους 
στόχους βιωσιμότητας των αναθετουσών 
αρχών. Η διαδικασία ανάθεσης πρέπει 
επίσης να εγγυάται την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού· η ανάθεση της σύμβασης 
θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των 
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.
Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει να μπορούν να καθορίζουν κριτήρια 
ανάθεσης διατυπωμένο κατά τρόπο ώστε 
να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση σε 
σχέση με στόχους βιωσιμότητας των 
αναθετουσών αρχών, όπως για 
παράδειγμα η αξιολόγηση παραγόντων 
συνδεόμενων με τη διαδικασία 
παραγωγής και με άλλα χαρακτηριστικά 
του κύκλου ζωής. Ας σημειωθεί επιπλέον 
ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ορίσουν τα κατάλληλα
πρότυπα βιωσιμότητας και άλλα ποιοτικά 
πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή 
μέσω των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 64
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 65
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
καθορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης βάσει 
των οποίων θα αξιολογήσουν τις 
προσφορές, προκειμένου να 
προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Για να 
προσδιοριστεί η προσφορά που 
αντιπροσωπεύει την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/ τιμής, οι αναθέτουσες αρχές 
χρησιμοποιούν αντικειμενικά κριτήρια
που συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει όμως να παρέχουν 
στην αναθέτουσα αρχή απεριόριστη 
ελευθερία επιλογής. Αντίθετα, η 
διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να
εγγυάται πραγματικό ανταγωνισμό μέσω 
αυστηρής συμμόρφωσης προς τις αρχές 
της διαφάνειας, της αποφυγής των 
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. Οι 
αρχές αυτές απαιτούν, μεταξύ άλλων, να 
εξακριβώνονται πραγματικά και με 
διαφάνεια οι πληροφορίες που παρέχονται 
από τους προσφέροντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.



PE491.205v01-00 42/151 AM\904833EL.doc

EL

Τροπολογία 66
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ενεργειακής απόδοσης, της αλλαγής του 
κλίματος και λοιπών περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών θεμάτων και θεμάτων 
καινοτομίας στο πλαίσιο των 
συγκεκριμένων πολιτικών και συνθηκών 
που επικρατούν στον σχετικό τομέα, ώστε
να προωθηθεί η χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. Οι προσπάθειες 
αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τομεακές 
εφαρμογές υγιών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής. Σύμφωνα με 
άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
τα υποχρεωτικά κριτήρια για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία θεσπίζονται 
μέσω νομοθεσίας για συγκεκριμένους 
τομείς μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια 
ανάθεσης που ενσωματώνουν στόχους 
βιωσιμότητας σχετιζόμενους με 
γενικευμένα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη ή ζημίες, ακόμη 
και αν τα τελευταία δεν έχουν αποτιμηθεί 
ή δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε 
χρηματικά μεγέθη, υπό την προϋπόθεση 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και συμμορφώνονται πλήρως 
προς τις αρχές της διαφάνειας, της 
αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικές απαιτήσεις προμηθειών που καθορίζουν τι 
πρέπει να αγοράσουν οι αναθέτουσες αρχές σε σχέση με συγκεκριμένα αντικείμενα των 
συμβάσεων. Με γνώμονα τις σε μεγάλο βαθμό διαφορετικές συνθήκες και ευκαιρίες που 
υπάρχουν σε διάφορους τομείς, θα ήταν άσκοπο και δύσκολο να συμπεριληφθούν σε αυτή τη 
οδηγία ειδικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 67
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 
δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, 
δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 
έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των 
οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 
2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών) και του εξοπλισμού γραφείου 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 

(39) Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
των δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη 
των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς 
να θίγονται οι αρμοδιότητες των 
αναθετόντων φορέων. Εντούτοις, 
δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών 
μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, 
δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός 
γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό 
και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης 
έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την 
επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των 
οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 
2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών) και του εξοπλισμού γραφείου 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



PE491.205v01-00 46/151 AM\904833EL.doc

EL

επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής. Κρίνεται, 
επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η 
κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός 
υποχρεωτικών σκοπών και στόχων 
εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για 
συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις 
προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως 
περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής. Κρίνεται, 
επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η 
κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός 
υποχρεωτικών σκοπών και στόχων 
εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για 
συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις 
προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως 
περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Or. de

Τροπολογία 69
Vicky Ford, András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και τον 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 του εξοπλισμού γραφείου 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου). Συν τοις 
άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο 
καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής. Κρίνεται, 
επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η 
κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός 
υποχρεωτικών σκοπών και στόχων 
εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για 
συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις 
προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση 
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της 
κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως 
περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 70
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 71
Kent Johansson
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 72
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Όταν χρησιμοποιείται η προσέγγιση 
προσδιορισμού του κόστους του κύκλου 
ζωής για την αγορά αποδοτικών από 
ενεργειακή άποψη  προϊόντων και 
υπηρεσιών, η ενεργειακή απόδοση 
συλλογής ή ομάδας αγορών στο σύνολό 
τους πρέπει να προηγείται της 
ενεργειακής απόδοσης μεμονωμένου 
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική καταλληλότητα και την 
προβλεπόμενη χρήση.

Or. en

Τροπολογία 73
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
δημόσιες συμβάσεις, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στο κριτήριο ανάθεσης 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

(41) Έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού του 
κόστους κύκλου ζωής, η ανάγκη για
τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια 
ανάθεσης που αναφέρονται σε μια 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, έναν 
συγκεκριμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών ή 
μια συγκεκριμένη διαδικασία για 
οποιοδήποτε άλλο στάδιο του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είναι όλο 
και πιο μικρή και πρέπει επομένως να 
περιορίζεται σε τομείς στους οποίους 
εξακολουθεί να είναι δυνατόν να 
υπολογίζεται το κόστος του κύκλου ζωής. 
Οι τεχνικές απαιτήσεις σε όλες τις 
περιπτώσεις πρέπει να συνδέονται άμεσα
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άποψη προσφοράς, χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο 
την προστασία της υγείας του 
προσωπικού που συμμετέχει στη 
διαδικασία παραγωγής ή τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων μεταξύ των ατόμων 
στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

με το με το αντικείμενο της δημόσιας 
σύμβασης. Για την καλύτερη ενσωμάτωση 
κοινωνικών παραμέτρων στις δημόσιες 
συμβάσεις, μπορεί επίσης να επιτρέπεται 
στους αγοραστές να περιλαμβάνουν, στο 
κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, χαρακτηριστικά που αφορούν 
τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που 
συμμετέχουν άμεσα στη συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
μπορούν να αφορούν μόνον την κοινωνική 
ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες.
Οποιαδήποτε κριτήρια ανάθεσης 
περιλαμβάνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να περιορίζονται, σε κάθε 
περίπτωση, στα χαρακτηριστικά που έχουν 
άμεσες συνέπειες για τα μέλη του 
προσωπικού στο περιβάλλον εργασίας 
τους. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν συνδέονται άμεσα με την παρεχόμενη ποιότητα και οι στόχοι 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει ως εκ τούτου να υλοποιούνται μέσω της κοινωνικής πολιτικής. 
Μπορούν να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες αλλά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και παρόμοιες απαιτήσεις δεν 
χρειάζονται ρητή μνεία καθώς ένας οικονομικός φορέας που δεν συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών και της Ένωσης αποκλείεται από τη συμμετοχή σε μια δημόσια 
σύμβαση. 

Τροπολογία 74
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
δημόσιες συμβάσεις, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν στους όρους εκτέλεσης 
της σύμβασης τα χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο 
την προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής 
ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
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εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιονδήποτε όρο εκτέλεσης
περιλαμβάνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να περιορίζεται, σε κάθε 
περίπτωση, στα χαρακτηριστικά που έχουν 
άμεσες συνέπειες για τα μέλη του 
προσωπικού στο περιβάλλον εργασίας 
τους. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των 
οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη 
ή από τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς και, κατά συνέπεια, να 
συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της 
σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 75
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
δημόσιες συμβάσεις, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στο κριτήριο ανάθεσης 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο 
την προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής 
ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο 
της δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
δημόσιες συμβάσεις, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στο κριτήριο ανάθεσης 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο 
την προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής 
ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων 
ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των 
ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια 
ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα 
χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες 
συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο 
περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και κατά τρόπο που δεν 
δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις 
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εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

εις βάρος των οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή 
σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως 
αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 76
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης.
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άλλων, οι – ισχύουσες για την εκτέλεση 
της σύμβασης – υποχρεώσεις πρόσληψης 
μακροχρόνια ανέργων ή ανάληψης 
δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους 
ανέργους ή τους νέους, ουσιαστικής 
τήρησης των θεμελιωδών συμβάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
ακόμη και αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν 
έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, 
καθώς και πρόσληψης ενός αριθμού 
μειονεκτούντων ατόμων που υπερβαίνει 
εκείνον που επιβάλλεται από την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν συνδέονται άμεσα με την παρεχόμενη ποιότητα και οι στόχοι 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει ως εκ τούτου να υλοποιούνται μέσω της κοινωνικής πολιτικής.

Τροπολογία 77
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. es

Τροπολογία 78
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και αναγγέλλονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην 
προκαταρκτική διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, 
να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση 
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, 
την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες 
δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των 
ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι –
ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης 
– υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια 
ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης για τους ανέργους ή τους 

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

νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και 
αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και 
πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων 
ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που 
επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 79
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων 
συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο
θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιων 
συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τη 
λειτουργία της πολιτικής και τις 
ενδεχόμενες αδυναμίες της εθνικής 
νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής 
της, συνεισφέροντας έτσι στον άμεσο 
προσδιορισμό λύσεων. Προκειμένου να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαφθορά και η απάτη, αυτό το κεντρικό 
όργανο και το ευρύ κοινό θα πρέπει επίσης 
να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τα 
κείμενα των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί. Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής 
αξίας θα πρέπει να διαβιβάζονται στο 
εποπτικό όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
έγγραφα αυτά, στον βαθμό που δεν 
θίγονται νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά 

(50) Τα κράτη μέλη πρέπει να διορίσουν 
εθνικές αρχές που θα είναι υπεύθυνες για 
την παρακολούθηση, την υλοποίηση και 
τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων. Τα
εν λόγω κεντρικά όργανα θα πρέπει να
λαμβάνουν έγκαιρη και άμεση 
πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα 
διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιων 
συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχουν άμεση ενημέρωση σχετικά με τη 
λειτουργία της πολιτικής και τις 
ενδεχόμενες αδυναμίες της εθνικής 
νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής 
της, συνεισφέροντας έτσι στον άμεσο 
προσδιορισμό λύσεων. Προκειμένου να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαφθορά και η απάτη, αυτά τα κεντρικά 
όργανα και το ευρύ κοινό θα πρέπει επίσης 
να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τα 
κείμενα των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί. Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής 
αξίας θα πρέπει να διαβιβάζονται στο 
εποπτικό όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
έγγραφα αυτά, στον βαθμό που δεν 
θίγονται νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά 
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συμφέροντα. συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 80
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
– και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων – κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

(55) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις
με σχετικούς παράγοντες όπως 
εκπροσώπους των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών, ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων κ.λπ. κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της – και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 81
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) ως «κοινωνία των πολιτών» νοείται 
συλλογική δραστηριότητα στον χώρο 
μεταξύ κράτους και αγοράς, 
περιλαμβανομένης και της ατομικής 
συμμετοχής, και οι δραστηριότητες μη 
κυβερνητικών, εθελοντικών και 
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κοινοτικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 82
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) ως «υποψήφιος» νοείται ένας 
οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να 
του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση 
συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση ή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή 
σε σύμπραξη καινοτομίας·

(14) ως «υποψήφιος» νοείται ένας 
οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να 
του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση 
συμμετοχής σε  διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή 
σε σύμπραξη καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής της κλειστής διαδικασίας και συγχώνευση της ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση και του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Τροπολογία 83
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση·

Or. fr

Τροπολογία 84
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά θα ήταν αφενός δύσκολο αφετέρου θα καθιστούσε 
υπερβολικό τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου ζωής παρεμποδίζοντας δυνητικά την 
αποτελεσματική χρήση του.

Τροπολογία 85
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 22α (νέο) και 22β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) "κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία": η παραγωγική διαδικασία 
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κατά την οποία η προσφορά έργων και 
υπηρεσιών και η προμήθεια αγαθών 
συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία για 
την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και 
προς την κοινωνική και εργασιακή 
νομοθεσία, και τους αντίστοιχους 
κανόνες και πρότυπα, ιδίως όσον αφορά 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης στον 
τόπο εργασίας.
(22 β) "αρχή της ίσης μεταχείρισης στον 
τόπο εργασίας": συμμόρφωση προς τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, και 
συγκεκριμένα τους νόμους, τους κανόνες 
και τα πρότυπα που αφορούν την υγεία 
και την ασφάλεια και τα κοινωνικά και 
εργασιακά ζητήματα, όπως έχουν 
προσδιορισθεί από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία καθώς και τις 
συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται 
όπου εκτελούνται τα έργα και όπου 
παρέχονται οι υπηρεσίες και οι 
προμήθειες·

Or. fr

Τροπολογία 86
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 200.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

γ) 400.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 



AM\904833EL.doc 63/151 PE491.205v01-00

EL

supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Τροπολογία 87
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

γ) 400.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

Or. da

Τροπολογία 88
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 500.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

δ) 400.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
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decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Τροπολογία 89
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για συμβάσεις έργων, αγαθών και 
υπηρεσιών που βρίσκονται κάτω από τα 
όρια αυτά, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
εθνικές διαδικασίες για ανοικτούς 
διαγωνισμούς που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις αρχές της Συνθήκης 
περί ισότιμης πρόσβασης, μη διάκρισης 
και διαφάνειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον όριο για συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
πρέπει να αυξηθεί για να εξασφαλίσει συμβάσεις οικονομικής αξίας που μπορούν να 
προσελκύσουν διασυνοριακούς προμηθευτές και που ως εκ τούτου έχουν τη δυνατότητα να 
δώσουν πραγματική ώθηση την ενιαία αγορά. Η αύξηση των ορίων δεν πρέπει πάντως να 
συνεπάγεται ότι οι συμβάσεις κάτω από την εν λόγω αξία δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
δημόσιο διαγωνισμό και τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους 
εθνικούς κανόνες που επιτρέπουν τέτοιου είδους διαγωνισμό.

Τροπολογία 90
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικοί αναθέτοντες φορείς, κατά την 
ανάθεση συμβάσεων οι οποίες, λόγω της 
αξίας τους δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, υποχρεούνται να τηρούν 
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τις αρχές της ίσης μεταχείρισης ,της 
αποφυγής των διακρίσεων και της 
διαφάνειας.

Or. de

Τροπολογία 91
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA), που 
αποτελεί μέρος του νομοθετικού πλαισίου 
περί δημοσίων συμβάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζεται σε 
προηγούμενη αξιολόγηση της ορθής 
εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας 
όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών 
μεταξύ της Ένωσης και των 
συμβαλλομένων τρίτων χωρών. Αυτή η 
αξιολόγηση της ουσιαστικής 
αμοιβαιότητας επεκτείνεται επίσης σε 
τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στην GPA και έχουν πρόσβαση στην 
ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων.

Or. lt

Τροπολογία 92
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η πρακτική εφαρμογή της 
συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
(AMP) στο σχετικό με τις δημόσιες 
συμβάσεις νομοθετικό πλαίσιο της 
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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 σχετικά με 
την ύπαρξη ευρείας αμοιβαιότητας ισχύει 
επίσης και έναντι τρίτων χωρών που δεν 
είναι μέλη της AMP, έχουν όμως 
πρόσβαση στην αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών
1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις δημόσιες συμβάσεις των οποίων 
κύριος στόχος είναι να επιτραπεί στις 
αναθέτουσες αρχές να παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλες 
υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου:
α) ως «ταχυδρομικές υπηρεσίες» 
νοούνται υπηρεσίες που συνίστανται στη 
συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή 
ταχυδρομικών αντικειμένων. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται τόσο οι υπηρεσίες που 
εμπίπτουν όσο και αυτές που δεν 
εμπίπτουν στο αντικείμενο της καθολικής 
υπηρεσίες που ορίζεται σύμφωνα με την 
οδηγία 97/67/ΕΚ·
β)ως «άλλες υπηρεσίες πλην των 
ταχυδρομικών» νοούνται υπηρεσίες 
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παρεχόμενες στους εξής τομείς:
i) υπηρεσίες διαχείρισης της 
αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο 
και μεταγενέστερες της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 
management services»)·
ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 
συνδέονται με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και παρέχονται εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα 
(περιλαμβανομένης της ασφαλούς 
διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης 
διευθύνσεων και της διαβίβασης 
συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·
(iii) υπηρεσίες συνδεόμενες με 
ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν 
περιλαμβάνονται στο στοιχείο i), όπως το 
διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς 
συγκεκριμένο παραλήπτη·
iv) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως 
ορίζονται στην ονοματολογία CPV με 
τους αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 
έως 66720000-3 και στο άρθρο 19 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των ταχυδρομικών ενταλμάτων 
πληρωμής και των ταχυδρομικών 
μεταφορών πιστώσεων·
v) φιλοτελικές υπηρεσίες·
vi) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης 
(υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική 
παράδοση και/ή την εναποθήκευση με 
άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της κατάστασης του πραγματικού ανταγωνισμού που επικρατεί στις αγορές στον τομέα 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών ως απόρροια της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ελευθέρωση του τομέα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
οι δημόσιες συμβάσεις του τομέα αυτού καθώς αποσκοπούν κυρίως στο να παρέχεται η 
δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα των 
ταχυδρομείων.
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Τροπολογία 94
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

β) όλες οι δραστηριότητες του εν λόγω 
νομικού προσώπου διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να αφεθεί στα νομικά πρόσωπα η δυνατότητα να πραγματοποιούν το 10% της 
δραστηριότητάς τους στην ελεύθερη αγορά ανοίγει το δρόμο για σοβαρές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και την βλάπτει τις ΜΜΕ, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 95
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

β) όλες οι δραστηριότητες του εν λόγω 
νομικού προσώπου διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να αφεθεί στα νομικά πρόσωπα η δυνατότητα να πραγματοποιούν το 10% της 
δραστηριότητάς τους στην ελεύθερη αγορά ανοίγει το δρόμο για σοβαρές στρεβλώσεις του 
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ανταγωνισμού και την βλάπτει τις ΜΜΕ, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 96
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω 
από το 10% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές
με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές 
δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά καμιά 
δραστηριότητά τους που είναι σχετική με 
το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να αφεθεί στα νομικά πρόσωπα η δυνατότητα να πραγματοποιούν το 10% της 
δραστηριότητάς τους στην ελεύθερη αγορά ανοίγει το δρόμο για σοβαρές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και την βλάπτει τις ΜΜΕ, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 97
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η σύμβαση αφορά την αποτέφρωση 
αποβλήτων, τα ποσοστά που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 
στοιχείο β, 3 στοιχείο β και 4 στοιχείο γ 
του παρόντος άρθρου ανέρχονται σε 50%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η νέα διατύπωση θα μπορούσε να έχει επιζήμιες 
επιπτώσεις στην αποτέφρωση αποβλήτων, η οποία θεωρείται μια ευκταία από περιβαλλοντική 
άποψη μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων. Καθώς σε ορισμένα κράτη μέλη οι τοπικές αρχές 
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υποχρεούνται από τον νόμο να διαχειρίζονται τα δημοτικά απόβλητα, έχουν επενδύσει 
σημαντικά ποσά σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, επενδύσεις που δεν θα ήταν εμπορικά 
βιώσιμες και με το κατώφλι στο 90% θα έπρεπε να δοθούν προσφορές για την αποτέφρωση 
αποβλήτων, αν και δεν υπάρχουν γνήσιες εμπορικές εναλλακτικές δυνατότητες με δεδομένο το 
χαμηλό ιδιωτικό δυναμικό. 

Τροπολογία 98
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν 
τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
αρχές της ισοτιμίας, της αποφυγής των 
διακρίσεων, του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και της δημοσιοποίησης. Επιπλέον
ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο, 
εξασφαλίζοντας πάντοτε την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
δημόσιων πόρων.

Or. es

Τροπολογία 99
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν 
τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή 
και αναλογικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την 
αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των 
δημόσιων πόρων.

Or. en
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Τροπολογία 100
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και 
έργων, καθώς και των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, 
επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να 
αναφέρουν, στην προσφορά ή στην 
αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και 
τα επαγγελματικά προσόντα των μελών 
του προσωπικού που επιφορτίζονται με 
την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
παροχής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τους οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν προσφορές για συγκεκριμένες συμβάσεις 
απαιτείται ήδη να είναι νόμιμα καταχωρημένοι στην πατρίδα τους και ως εκ τούτου, πρέπει να 
υποτεθεί και να αναγνωριστεί σε αμοιβαία βάση ότι πληρούν τις σχετικές και ειδικές 
απαιτήσεις.   Η απαίτηση να κοινοποιούνται τα ονόματα των προσώπων που πρόκειται να 
εργαστούν για την εκτέλεση της σύμβασης είναι μια δυσανάλογη, περιττή και γραφειοκρατική 
απαίτηση που θίγει το προνόμιο διαχείρισης των εταιρειών.

Τροπολογία 101
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν 
υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας και σε άλλες 
περιπτώσεις, εκτός από αυτές που 
προβλέπονται στα άρθρα 32, 33, 34, το 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν 
υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας σε άλλες περιπτώσεις 
εκτός από αυτές που προβλέπονται στα 
άρθρα 32, 33, 34, 35 παράγραφος 2, 49 
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άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 49 
παράγραφος 2 ή το άρθρο 51 της παρούσας 
οδηγίας.

παράγραφος 2 ή 51 της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον δε συνιστούν ανυπέρβλητο 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 102
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται
Παράνομη συμπεριφορά

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, στην έναρξη 
της διαδικασίας, να προσκομίσουν 
υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι δεν 
έχουν στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να 
προβούν στις κατωτέρω πράξεις:
α) να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα 
για τους ίδιους στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης·
β) να συνάψουν συμφωνίες με άλλους 
υποψηφίους και προσφέροντες, με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·
γ) να παράσχουν εκ προθέσεως 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση της 
σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 103
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Σύστημα δελτίων υπηρεσιών

1. Κατά τη διευθέτηση δημόσιων 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να χρησιμοποιούν σύστημα 
δελτίων υπηρεσιών προκειμένου να 
παρέχουν στους πελάτες την ελευθερία να 
επιλέγουν πάροχο υπηρεσίας. Η 
αναθέτουσα αρχή ορίζει την αξία του 
δελτίου υπηρεσίας καθώς και τις 
υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και τους πελάτες που 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει 
τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληροί ο πάροχος υπηρεσίας ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα δελτίων 
υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει 
να μην επιφέρουν διακρίσεις και να είναι 
αναλογικές προς το αντικείμενο της 
υπηρεσίας. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο 
σύστημα. Ο κατάλογος παρόχων 
υπηρεσιών πρέπει να διατίθεται δημόσια.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, επίσης, να 
επιλέγει τους παρόχους υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα δελτίων 
υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας που 
παρέχεται στην παρούσα οδηγία.
4. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσίας στο 
πλαίσιο του συστήματος δελτίων 
υπηρεσιών ή να επιλέξει να μην 
χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία υπάρχει ανάγκη για νέα αποτελεσματικά εργαλεία 
διευθέτησης των δημόσιων υπηρεσιών. Ένα σύστημα δελτίων υπηρεσιών είναι ένας πρόσθετος 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Είναι ωφέλιμο για τις ΜΜΕ, επειδή είναι πολύ 
εύκολη η πρόσβαση σε αυτό. Παρέχει ελευθερία επιλογής στον πολίτη, ο οποίος μπορεί να 
αποφασίσει ποιος θα είναι ο πάροχος της υπηρεσίας. Το σύστημα δελτίων υπηρεσιών είναι, 
επίσης, επωφελές για τις αρχές, διότι είναι πολύ πιο εύκολο να καθιερωθεί ένα σύστημα 
δελτίων υπηρεσιών σε σχέση με το σύστημα δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 104
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 105
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία 
με τη μορφή ανταγωνιστικού διαλόγου σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συγχώνευση της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και του ανταγωνιστικού 
διαλόγου για λόγους απλοποίησης.

Τροπολογία 106
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
κατάσταση, που έχει διαπιστωθεί δεόντως 
από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά 
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι 
μικρότερη των 25 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Μια κατάσταση επείγουσας ανάγκης 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 
προθεσμίας μόνον εφόσον δεν έχει 
προκληθεί από τους ίδιους τους 
αναθέτοντες φορείς.

Or. de

Τροπολογία 107
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
συντομεύσει κατά πέντε ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
συντομεύσει κατά τρεις ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
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εδάφιο, όταν αποδέχεται την υποβολή 
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

εδάφιο, όταν αποδέχεται την υποβολή 
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

Or. de

Τροπολογία 108
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους απλοποίησης δεδομένου ότι η διαδικασία δεν χρειάζεται· εάν μια 
αναθέτουσα αρχή έχει διεξαγάγει ανοικτή διαδικασία αλλά δεν έχει λάβει καμία προσφορά ή 
καμία έγκυρη προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιτρέπεται να εφαρμόσει τη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  Για το λόγο αυτό, οι κλειστές διαδικασίες 
καθιστούν τη δέσμη των ρυθμίσεων περισσότερο περίπλοκη, λιγότερο διαφανή και περιορίζει 
χωρίς λόγο τον ανταγωνισμό. 

Τροπολογία 109
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλοποίησης τα άρθρα 27 και 28 θα πρέπει να συγχωνευθούν σε μία διαδικασία.
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Τροπολογία 110
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η μη 
συμμόρφωση των αναθετουσών αρχών με 
την υποχρέωση ουδετερότητας 
τιμωρείται με κύρωση.

Or. en

Τροπολογία 111
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να είναι 40 ημέρες όπως 
στην ανοικτή διαδικασία για να εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν παρεμφερείς διοικητικοί 
κανόνες στις διάφορες διαδικασίες.

Τροπολογία 112
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων δεν μεταβάλλονται τα 
εξής:
α) η περιγραφή της σύμβασης·
β) το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις·
γ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το άρθρο 27 μετά τη συγχώνευση των δύο διαδικασιών.

Τροπολογία 113
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι μπορούν να 
διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως 
ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό 
εξέταση λύσεων κατά τη φάση του 
διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων 
ανάθεσης που προσδιορίζονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό 
έγγραφο. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ή στο περιγραφικό έγγραφο, η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της 
ανωτέρω επιλογής.

4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι μπορούν να 
διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως 
ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό 
εξέταση λύσεων κατά τη φάση του 
διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων 
ανάθεσης που προσδιορίζονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό 
έγγραφο. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ή στο περιγραφικό έγγραφο, η αναθέτουσα 
αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της 
ανωτέρω επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 114
Vicky Ford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου 
και ενημερώσουν σχετικά τους 
συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τούς
καλούν να υποβάλουν την τελική 
προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων 
που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι 
προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα 
απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την 
υλοποίηση του σχεδίου.

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου 
και ενημερώσουν σχετικά τους 
συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές 
καλούν κάθε συμμετέχοντα να υποβάλουν 
την τελική προσφορά τους, βάσει της ή 
των λύσεων που υποβλήθηκαν και 
προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου. Οι προσφορές αυτές περιέχουν 
όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία 
για την υλοποίηση του σχεδίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τα σημεία που αφορούν την εμπιστευτικότητα μπορούν να μην 
προσφέρουν όλοι οι υποψήφιοι την ίδια λύση, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε καινοτόμες 
λύσεις.

Τροπολογία 115
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος.

1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με 
σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης 
σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την 
επακόλουθη αγορά τους από μια 
αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, 
εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα 
επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν 
κόστος. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να 
περιγράφει με σαφήνεια ποια δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας, αν υπάρχουν, 
θέλει να αποκτήσει ως αποτέλεσμα της 
σύμβασης, είτε εκ των προτέρων, ως 
μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
του περιγραφικού εγγράφου ή της 
πρόσκλησης για επιβεβαίωση 
ενδιαφέροντος, είτε σε μεταγενέστερο 
στάδιο ως μέρος της διαπραγμάτευσης 
της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 116
Vicky Ford, András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να 
στεγανοποιούν την αγορά 
προκαθορίζοντας την καινοτόμο λύση 
που αναζητούν, αλλά αντίθετα πρέπει να 
είναι ανοικτές σε φάσμα διαφορετικών 
λύσεων για δεδομένο πρόβλημα, με σκοπό 
να δοθούν κίνητρα για τις πιο καινοτόμες 
ιδέες.

Or. en

Τροπολογία 117
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά 
στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά 
βήματα της διαδικασίας έρευνας και 
καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την κατασκευή 
της προμήθειας ή την παροχή των 

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

υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη 
ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και την 
καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες 
δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει 
**** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να διακόψει τη σύμπραξη μετά 
από κάθε στάδιο και να ξεκινήσει νέα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
για τις υπόλοιπες φάσεις ή φάση, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή έχει αγοράσει τα σχετικά 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή 
άλλως έχει καταβάλει τη δέουσα αμοιβή 
όπως συμφωνήθηκε με τον εταίρο ή τους 
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 118
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τους 
κανόνες για ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, που προβλέπονται στο 
άρθρο 27.

Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τους 
κανόνες για ανταγωνιστικό διάλογο που 
προβλέπονται στο άρθρο 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη συγχώνευση του άρθρου 27 και 28.

Τροπολογία 119
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων 
λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων 
πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο 
την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει 
του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 120
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο 
από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 
για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω 
λόγους:

διαγράφεται

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·
ii) προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
(iii) προστασία άλλων αποκλειστικών 
δικαιωμάτων.
Η εν λόγω εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο 
εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση 
ή υποκατάστατο και η έλλειψη 
ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 
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τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων 
της δημόσιας σύμβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανοικτή διαδικασία πρέπει να είναι η αυτόματη διαδικασία. Σε περίπτωση που μόνο ένας 
οικονομικός φορέας είναι διαθέσιμος για την παροχή των απαιτούμενων έργων, αγαθών ή 
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξακολουθεί να εφαρμόζει τη διαδικασία αυτή 
σύμφωνα με το στοιχείο α). Αυτή η διάταξη όμως θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία να 
παρακαμφθεί η ανοικτή διαδικασία.

Τροπολογία 121
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τις συμπληρωματικές παραδόσεις 
που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη 
μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε την 
αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς 
τη χρήση και τη συντήρηση· η διάρκεια 
αυτών των συμβάσεων, καθώς και των 
ανανεώσιμων συμβάσεων, δεν μπορεί, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη·

β) για τις συμπληρωματικές παραδόσεις 
που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη 
μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε την 
αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς 
τη χρήση και τη συντήρηση· η διάρκεια 
αυτών των συμβάσεων, καθώς και των 
ανανεώσιμων συμβάσεων, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία έτη από την αρχική 
σύμβαση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «κατά κανόνα» είναι υπερβολικά αόριστη ορολογία και εάν πρέπει να υπάρχει 
ελαστικότητα όσον αφορά την παρέκκλιση από τα τρία έτη, τουλάχιστον, το κριτήριο για το πότε 
θα μπορούσε να αρχίσει η παρέκκλιση πρέπει να ορίζεται πιο συγκεκριμένα.
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Τροπολογία 122
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ανάθεση συμβάσεων βάσει ενός 
δυναμικού συστήματος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους 
κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι 
υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα· ο 
αριθμός των υποψηφίων που γίνονται 
δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 64. Όλες τις 
επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού 
συστήματος αγορών πραγματοποιούνται 
αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 
έως 6.

2. Για την ανάθεση συμβάσεων βάσει ενός 
δυναμικού συστήματος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους 
κανόνες της ανοικτής διαδικασίας. Όλοι οι 
υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα· ο 
αριθμός των υποψηφίων που γίνονται 
δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 64. Όλες τις 
επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού 
συστήματος αγορών πραγματοποιούνται 
αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 
έως 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η κλειστή διαδικασία έχει διαγραφεί και για να εξασφαλισθεί ανοικτός και δίκαιος 
ανταγωνισμός μεταξύ οικονομικών φορέων με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα 
σύστημα δυναμικών αγορών, πρέπει να εφαρμόζεται η ανοικτή διαδικασία για την επιλογή 
αυτών των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία 123
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτές προσφορές καλούνται 
ταυτόχρονα, με χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, να συμμετάσχουν στον 

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτές προσφορές καλούνται 
ταυτόχρονα, με χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, να συμμετάσχουν στον 
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ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, 
χρησιμοποιώντας, κατά την 
προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα, τα 
στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες 
που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να 
διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. 
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
των προσκλήσεων.

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, 
χρησιμοποιώντας, κατά την 
προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα, τα 
στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες 
που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να 
διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. 
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν 
αρχίζει προτού παρέλθουν πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
των προσκλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες τα χρονικά διαστήματα θα μπορούσαν να μειωθούν αλλά δύο ημέρες φαίνεται υπερβολικά 
μικρό διάστημα για να δοθεί στους οικονομικούς φορείς μια δίκαιη ευκαιρία να αντιδράσουν, 
ιδίως οι ΜΜΕ που έχουν γενικά λιγότερους ανθρώπινους πόρους για τη συμμετοχή στις 
δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 124
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν 
επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της 
κοινοποίησης και της συλλογής των 
πληροφοριών.

Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν 
επαρκές χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
πέντε εργάσιμων ημερών μεταξύ της 
κοινοποίησης και της συλλογής των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 125
Jens Rohde

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

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Καθορίζουν τη λειτουργικότητα που 
πρόκειται να προσφέρουν το έργο, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 40 ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι οι αναθέτουσες 
αρχές επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα που πρόκειται να προσφέρει δεδομένη σύμβαση. 
Με τον τρόπο αυτό η αγορά αναμένεται ότι θα ανοίγει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικονομικούς φορείς και σε καινοτόμες λύσεις. Βεβαίως μπορούν να προστεθούν πιο ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατεύθυνση και την εξήγηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν αυτών, μερικές τροπολογίες αποσκοπούν σε περαιτέρω 
αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μην 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 126
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

entfällt

Or. de

Τροπολογία 127
Jens Rohde
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πιο λεπτομερή χαρακτηριστικά όσον 
αφορά την 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 
μπορούν να απαριθμούνται ως 
κατευθυντήριες γραμμές αλλά να μην 
αποκλείουν κανέναν οικονομικό φορέα 
από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 40 ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι οι αναθέτουσες 
αρχές επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα που πρόκειται να προσφέρει δεδομένη σύμβαση. 
Με τον τρόπο αυτό η αγορά αναμένεται ότι θα ανοίγει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικονομικούς φορείς και σε καινοτόμες λύσεις. Βεβαίως μπορούν να προστεθούν πιο ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατεύθυνση και την εξήγηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν αυτών, μερικές τροπολογίες αποσκοπούν σε περαιτέρω 
αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μην 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 128
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. lt
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Τροπολογία 129
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπέδων περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων καθώς και 
επιδόσεις ως προς την κοινωνικά 
βιώσιμη διαδικασία παραγωγής·

Or. lt

Τροπολογία 130
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής·

Or. lt

Τροπολογία 131
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία 
παραγωγής·

Or. lt
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Τροπολογία 132
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. lt

Τροπολογία 133
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές 
και τις μεθόδους αξιολόγησης, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση 
ετικετών, τις οδηγίες χρήσης·

Or. lt

Τροπολογία 134
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. lt

Τροπολογία 135
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών 
εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης, οι 
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με
έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

3. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών 
εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης, οι 
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με
τον ακόλουθο τρόπο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 40 ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι οι αναθέτουσες 
αρχές επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα που πρόκειται να προσφέρει δεδομένη σύμβαση. 
Με τον τρόπο αυτό η αγορά αναμένεται ότι θα ανοίγει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικονομικούς φορείς και σε καινοτόμες λύσεις. Βεβαίως μπορούν να προστεθούν πιο ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατεύθυνση και την εξήγηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν αυτών, μερικές τροπολογίες αποσκοπούν σε περαιτέρω 
αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μην 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 136
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επιπροσθέτως, ως τεκμήριο της 
συμμόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις 
ή λειτουργικές απαιτήσεις, είναι δυνατόν 
να γίνεται παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές, με την εξής σειρά 
προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που 
μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, 
άλλα τεχνικά πλαίσια αναφοράς που 
καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης ή – όταν αυτά δεν 
υπάρχουν – εθνικά πρότυπα, εθνικές 
τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, 
του υπολογισμού και της εκτέλεσης των 
έργων και της χρησιμοποίησης των 
προμηθειών· κάθε παραπομπή συνοδεύεται 
από τη μνεία «ή ισοδύναμο»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 40 ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι οι αναθέτουσες 
αρχές επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα που πρόκειται να προσφέρει δεδομένη σύμβαση. 
Με τον τρόπο αυτό η αγορά αναμένεται ότι θα ανοίγει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικονομικούς φορείς και σε καινοτόμες λύσεις. Βεβαίως μπορούν να προστεθούν πιο ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατεύθυνση και την εξήγηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν αυτών, μερικές τροπολογίες αποσκοπούν σε περαιτέρω 
αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μην 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 137
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 40 ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι οι αναθέτουσες 
αρχές επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα που πρόκειται να προσφέρει δεδομένη σύμβαση. 
Με τον τρόπο αυτό η αγορά αναμένεται ότι θα ανοίγει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικονομικούς φορείς και σε καινοτόμες λύσεις. Βεβαίως μπορούν να προστεθούν πιο ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατεύθυνση και την εξήγηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν αυτών, μερικές τροπολογίες αποσκοπούν σε περαιτέρω 
αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μην 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 138
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 40 ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι οι αναθέτουσες 
αρχές επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα που πρόκειται να προσφέρει δεδομένη σύμβαση. 
Με τον τρόπο αυτό η αγορά αναμένεται ότι θα ανοίγει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
οικονομικούς φορείς και σε καινοτόμες λύσεις. Βεβαίως μπορούν να προστεθούν πιο ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατεύθυνση και την εξήγηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν αυτών, μερικές τροπολογίες αποσκοπούν σε περαιτέρω 
αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μην 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που περιορίζει τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 139
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης δεν χρειάζεται η έκφραση «Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης» καθώς η διάταξη προβλέπει ήδη «εξαιρετικές περιστάσεις». 
Επομένως, πρέπει να διαγραφεί για να καταστεί σαφές ότι οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν 
να μην αναφέρονται αυτομάτως σε ειδικές διεργασίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ. 

Τροπολογία 140
Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 141
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μπορούν να ενσωματωθούν σε μια δημόσια σύμβαση, διότι 
μπορεί να συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, υπηρεσίας ή αγαθού. Τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν συνδέονται άμεσα με την παρεχόμενη ποιότητα και οι στόχοι 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει ως εκ τούτου να υλοποιούνται μέσω της κοινωνικής πολιτικής.

Τροπολογία 142
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 143
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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κατάλληλα για τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών του εν λόγω 
αντικειμένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα σήμα καλύπτει περισσότερες προϋποθέσεις ή κριτήρια από όσα ζητούνται τούτο δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερες απαιτήσεις τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 144
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
όπως τον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός 
των σχετικών προθεσμιών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα και ισοδύναμα αποδεικτικά
μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό 
φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις 
εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να 
τα αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 145
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.

1. Οι αναθέτουσες αρχές επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν 
εναλλακτικές προσφορές.
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Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού 
ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού χρησιμοποιείται 
προκαταρκτική διακήρυξη, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
αν επιτρέπουν ή όχι την υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν 
επιτρέπονται, εάν δεν υπάρχει σχετική 
επισήμανση.

Or. de

Τροπολογία 146
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται, 
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να μην 
απορρίπτουν εναλλακτικές προσφορές 
που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις λειτουργικότητας της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εναλλακτικές προσφορές πρέπει να επιτρέπονται και είναι μάλλον δυσανάλογο να 
απαγορεύονται οι εναλλακτικοί προσφέροντες. Η συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων απαιτεί πόρους τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και για τους οικονομικούς 
φορείς· οι τελευταίοι δεν θα σπαταλούν ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους σε μια προσφορά 
εάν δεν πιστεύουν ότι η λύση τους θα μπορούσε να πληροί τις ανάγκες της σύμβασης.
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Τροπολογία 147
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν 
τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν 
στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα 
έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει 
να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, 
καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των 
προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα 
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές 
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω 
ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε 
συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι 
εναλλακτικές.

Or. de

Τροπολογία 148
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που 
έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές
δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά για τον μόνο λόγο ότι, εάν 
επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη 
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι 
δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη 
σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι 
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές δεν 
απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά 
για τον μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα 
οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη 
σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη 
σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών.
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Τροπολογία 149
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να 
προωθηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
δημόσιες συμβάσεις, οι δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται σε 
ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα, με 
εξαίρεση την περίπτωση συμβάσεων τις 
οποίες η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να υποδιαιρέσει σε τμήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η αναθέτουσα αρχή να υποδιαιρεί τη σύμβαση σε τμήματα 
προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς υποβολής 
προσφορών. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση διαχωρισμού σε τμήματα, γιατί τότε η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδιαιρέσει σε τμήματα κάποια συμφωνία που δεν θα έπρεπε να 
έχει υποδιαιρέσει. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά για παράδειγμα στον κλάδο των κατασκευών και 
στις συμβάσεις ΤΠ. Το μέγεθος και η αξία των τμημάτων θα είναι επίσης δύσκολο να 
προσδιορισθούν στην πράξη.

Τροπολογία 150
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 151
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπαγορεύουν τις δομές 
διαχείρισης και ιδιοκτησίας των ιδιωτικών εταιρειών. Εάν χωρίς αυτό δεν είναι εφικτή η 
υποδιαίρεση μιας σύμβασης θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η σύμβαση δεν 
προσφέρεται για υποδιαίρεση.

Τροπολογία 152
Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
δημοσιοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
σκοπούμενη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, μέσω της δημοσίευσης μιας 
προκαταρκτικής διακήρυξης όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη του 
δημοσιονομικού έτους. Οι εν λόγω 
διακηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο παράρτημα VI 
μέρος B τμήμα I. Δημοσιεύονται είτε από 
την Επιτροπή είτε από τις αναθέτουσες 
αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, 
σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) του 
παραρτήματος ΙΧ. Στην περίπτωση όπου η 
διακήρυξη δημοσιεύεται από τις 
αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ 
αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν ειδοποίηση με την οποία 
ανακοινώνουν τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, 
σύμφωνα με το σημείο 3 του 
παραρτήματος IX.

1. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
δημοσιοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
σκοπούμενη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, μέσω της δημοσίευσης μιας 
προκαταρκτικής διακήρυξης όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη του 
δημοσιονομικού έτους. Οι εν λόγω 
διακηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο παράρτημα VI 
μέρος B τμήμα I. Δημοσιεύονται είτε από 
την Επιτροπή είτε από τις αναθέτουσες 
αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, 
σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) του 
παραρτήματος ΙΧ. Στην περίπτωση όπου η 
διακήρυξη δημοσιεύεται από τις 
αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ 
αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν ειδοποίηση με την οποία 
ανακοινώνουν τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, 
σύμφωνα με το σημείο 3 του 
παραρτήματος IX.

Or. es

Τροπολογία 153
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κλειστές και ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη 
κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν προκαταρκτική διακήρυξη 
ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, 
με την προϋπόθεση ότι η διακήρυξη 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Για ανταγωνιστικό διάλογο, οι μη 
κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν προκαταρκτική διακήρυξη 
ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, 
με την προϋπόθεση ότι η διακήρυξη 
πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή των άρθρων 26 και 27.

Τροπολογία 154
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί 
μέσω κλειστής ή ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς 
μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 
εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον 
τους·

β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί 
μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου χωρίς 
μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 
εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή των άρθρων 26 και 27.

Τροπολογία 155
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια διακήρυξη 
διαγωνισμού ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες. Οι 
εν λόγω διακηρύξεις περιέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VI μέρος Γ και δημοσιεύονται 

Όλες οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
χρησιμοποιούν μια διακήρυξη 
διαγωνισμού ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες. Οι 
εν λόγω διακηρύξεις περιέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VI μέρος Γ και δημοσιεύονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 49. σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. es

Τροπολογία 156
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κλειστές διαδικασίες, στις 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου,
στις συμπράξεις καινοτομίας και στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές 
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς 
τους επιλεγέντες υποψηφίους να 
υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην 
περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να 
συμμετάσχουν στον διάλογο.

Στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και στις συμπράξεις καινοτομίας και στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές 
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς 
τους επιλεγέντες υποψηφίους να 
υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην 
περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να 
συμμετάσχουν στον διάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή των άρθρων 26 και 27.

Τροπολογία 157
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον με
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 

2. Οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να 
μην αναθέσουν μια σύμβαση στον 
προσφέροντα που έχει υποβάλει την
καλύτερη προσφορά, εάν αποδειχθεί ότι η 
προσφορά δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 
κοινωνικό, εργατικό ή περιβαλλοντικό 
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προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

δίκαιο της Ένωσης ή την εθνική 
νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις 
που ισχύουν στον τόπο όπου εκτελείται το
έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια, ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ.

Or. fr

Τροπολογία 158
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 159
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) συμμετοχή στην εκμετάλλευση της 
εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής 
εργασίας κατά την οδηγία 2011/36/EΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της1.
_____________
1 ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1
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Or. fr

Τροπολογία 160
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) δεν τηρούνται οι κανόνες σύμφωνα 
με τους οποίους η αρχή της 
αμοιβαιότητας στις εμπορικές 
συναλλαγές βάσει της οποίας οιαδήποτε 
ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να υποβάλλει 
προσφορά για τις δημόσιες συμβάσεις 
εντός του κράτους προέλευσης του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος 

Or. fr

Τροπολογία 161
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 162
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 163
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 164
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) εάν ο οικονομικός φορέας προέρχεται 
από τρίτη χώρα που δεν ανοίγει τις 
αγορές της δημοσίων αγορών στις 
εταιρείες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 165
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει, με οποιοδήποτε μέσο, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει άλλο 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα·

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 
άλλο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα·

Or. en

Τροπολογία 166
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 167
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) 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 εκεί όπου εκτελείται το 
έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια.

Or. fr

Τροπολογία 168
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 169
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 170
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή που εκδίδει το διαβατήριο ζητεί 
τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από 
τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν υπάρχει 
σχετική απαγόρευση από τους εθνικούς 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η αρχή που εκδίδει το διαβατήριο ζητεί 
τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από 
τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν υπάρχει 
σχετική απαγόρευση από τους εθνικούς 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
όταν οι πληροφορίες μπορούν να 
συλλεχθούν μόνον από τον ίδιο τον 
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οικονομικό φορέα. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο οικονομικός φορέας παρέχει τις 
εν λόγω πληροφορίες στην αρχή για να 
αποκτήσει διαβατήριο δημοσίων 
συμβάσεων. 

Or. en

Τροπολογία 171
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις 
αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν 
αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν 
λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε 
πριν από περισσότερους από δώδεκα
μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη μείωση 
του διοικητικού κόστους, αλλά η περίοδος ισχύος πρέπει να επεκταθεί καθώς 6 μήνες φαίνεται 
υπερβολικά σύντομο διάστημα και θα ήταν πολύ δαπανηρό για τους οικονομικούς φορείς, ιδίως 
τις ΜΜΕ, να ανανεώνουν το διαβατήριό τους δύο φορές το χρόνο.

Τροπολογία 172
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής
διαχείρισης

Or. fr

Τροπολογία 173
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 174
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 

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

με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα 
που προσκομίζονται ως αποδείξεις της 
συμμόρφωσης με ποιοτικά και 
περιβαλλοντικά καθώς και τα κοινωνικά
πρότυπα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 175
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 
3, και τα κριτήρια που σχετίζονται με τις 
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, 
που προβλέπονται στο άρθρο 56 
παράγραφος 4, ένας οικονομικός φορέας 
μπορεί, ενδεχομένως και για μια 
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, 
παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών. Στην περίπτωση της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 
να είναι ο οικονομικός φορέας και οι εν 
λόγω φορείς από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 
3, και τα κριτήρια που σχετίζονται με τις 
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, 
που προβλέπονται στο άρθρο 56 
παράγραφος 4, ένας οικονομικός φορέας 
μπορεί, ενδεχομένως και για μια 
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, 
παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών.

Or. de
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Τροπολογία 176
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, 
συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών 
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο 
πλαίσιο μιας σύμβασης προμηθειών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 
την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 
προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η 
προσφορά υποβάλλεται από κοινοπραξία 
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 6, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην κοινοπραξία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, 
συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών 
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο 
πλαίσιο μιας σύμβασης προμηθειών, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 
την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 
προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η 
προσφορά υποβάλλεται από κοινοπραξία 
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 6, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην κοινοπραξία.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 178
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυσανάλογο και περιττό εμπόδιο, διότι πρώτον, ένας οικονομικός φορέας πρέπει να είναι 
νομίμως καταχωρισμένος σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τον σχετικό 
τομέα / επάγγελμα. Δεύτερον, με την εισαγωγή του διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων δεν 
πρέπει να είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται πρόσθετοι κατάλογοι που καταρτίζονται στα 
διάφορα κράτη μέλη, διότι υπάρχει κίνδυνος μείωσης του ανταγωνισμού και δημιουργίας νέων 
εμποδίων στην ενιαία αγορά.

Τροπολογία 179
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις κλειστές διαδικασίες, στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, στις διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και στις 
συμπράξεις καινοτομίας, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής οι οποίοι θα προσκληθούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 
στον διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει 
ικανός αριθμός προεπιλεγμένων 
υποψηφίων.

Στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και στις συμπράξεις καινοτομίας, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων 
που πληρούν τα κριτήρια επιλογής οι 
οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός 
αριθμός προεπιλεγμένων υποψηφίων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη συγχώνευση της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
και του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

Τροπολογία 180
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος 
αριθμός υποψηφίων είναι πέντε. Στην 
ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, στη διαδικασία 
ανταγωνιστικού διαλόγου και στη 
σύμπραξη καινοτομίας, ο ελάχιστος 
αριθμός είναι τρεις. Εν πάση περιπτώσει, ο 
αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει 
να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται 
πραγματικός ανταγωνισμός.

Στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου
ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι έξι
και στη σύμπραξη καινοτομίας, ο 
ελάχιστος αριθμός είναι τρεις. Εν πάση 
περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που 
καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε 
να εξασφαλίζεται πραγματικός 
ανταγωνισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη συγχώνευση της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
και του ανταγωνιστικού διαλόγου.  Πέραν αυτού, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για τον 
ανταγωνιστικό διάλογο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3 καθώς ο σκοπός της διαδικασίας 
είναι να προσδώσει ελαστικότητα όχι να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Για τη σύμπραξη 
καινοτομίας 3 υποψήφιοι είναι μάλλον λογικός αριθμός διότι η αγορά για μεγάλου εύρους 
συμβάσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας είναι μικρή.

Τροπολογία 181
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική α) η προσφορά με την καλύτερη σχέση 
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άποψη προσφορά· ποιότητας/τιμής·

Or. en

Τροπολογία 182
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 183
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – 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 184
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση του άρθρου 53 της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με ‘τιμή’ αντί 
του ‘κόστους’. Έτσι θα αυξηθεί η νομική σαφήνεια μεταξύ των δύο επιλογών, είτε ‘η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά’ είτε ‘η χαμηλότερη τιμή’. Με τον τρόπο αυτό το 
πρώην κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται όταν το αντικείμενο της σύμβασης έχει πιο σύνθετο 
χαρακτήρα και η συνολική τιμή συνεπάγεται σιωπηρά ένα ευρύτερο φάσμα του κόστους. Το 
δεύτερο κριτήριο πρέπει να διατηρηθεί ως επιλογή βάσει του οποίου η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να προμηθεύεται τυποποιημένα αγαθά και υπηρεσίες.

Τροπολογία 185
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 –
στοιχεία α και β.

Τροπολογία 186
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 

διαγράφεται



PE491.205v01-00 118/151 AM\904833EL.doc

EL

της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση του άρθρου 53 της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με ‘τιμή’ αντί 
του ‘κόστους’. Έτσι θα αυξηθεί η νομική σαφήνεια μεταξύ των δύο επιλογών, είτε ‘η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά’ είτε ‘η χαμηλότερη τιμή’ και το κόστος κύκλου 
ζωής πρέπει να αποτελεί μέρος της διαμόρφωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. 

Τροπολογία 187
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 188
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η προσφορά με την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται 
βάσει διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
δημόσιας σύμβασης. Στα εν λόγω κριτήρια 
περιλαμβάνονται, εκτός από το κόστος
κύκλου ζωής, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), και άλλα 
κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο 
της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, 
όπως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην τροποποίηση του άρθρου 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχεία α και β.

Τροπολογία 189
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 190
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 191
Vicky Ford, András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του 
καινοτόμου χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και 
πρόσθετων καινοτόμων λύσεων επιπλέον 
των ελάχιστων απαιτήσεων που 
καθορίζονται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού, στο περιγραφικό έγγραφο ή 
στην πρόσκληση για εκδήλωση 
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ενδιαφέροντος· 

Or. en

Τροπολογία 192
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 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·

Or. en

Τροπολογία 193
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 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) το κόστος κύκλου ζωής και 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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση του άρθρου 53 της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με ‘τιμή’ αντί 
του ‘κόστους’. Έτσι θα αυξηθεί η νομική σαφήνεια μεταξύ των δύο επιλογών, είτε ‘η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά’ είτε ‘η χαμηλότερη τιμή’ και το κόστος κύκλου 
ζωής πρέπει να αποτελεί μέρος της διαμόρφωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. 

Τροπολογία 194
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία·

Or. fr

Τροπολογία 195
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη θίγει το προνόμιο διαχείρισης των εταιρειών.

Τροπολογία 196
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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.

Or. en

Τροπολογία 197
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η ειδική τοπικής προέλευση των 
ζητούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου 
σταδίου του κύκλου ζωής τους, 
τηρουμένων των αρχών των συνθηκών.

Or. fr

Τροπολογία 198
Satu Hassi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 199
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Τα 
κριτήρια ανάθεσης που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της προσφοράς που 
αντιπροσωπεύει την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής πρέπει:

α) να συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης·
β) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού· και
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γ) να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες.

Οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 200
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 201
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ζωής, όπως οι δαπάνες συλλογής και 
ανακύκλωσης,

Or. en

Τροπολογία 202
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξωτερικές δαπάνες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και, παράλληλα, η κοστολόγηση του 
κύκλου ζωής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Τροπολογία 203
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και 
άλλες δαπάνες για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Τροπολογία 204
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, η 
προσφορά φαίνεται υπερβολικά χαμηλή 
σε σχέση με το αντικείμενό της, οι
αναθέτουσες αρχές, πριν απορρίψουν μια 
προσφορά, απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να παράσχουν 
εγγράφως διευκρινίσεις ως προς τα 
επιμέρους στοιχεία της προσφοράς.

Or. de

Τροπολογία 205
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 206
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 207
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 208
Alejo Vidal-Quadras



AM\904833EL.doc 129/151 PE491.205v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – 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.

Or. fr

Τροπολογία 210
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) άλλες πτυχές που εξηγούν επαρκώς το 
ασυνήθιστα χαμηλό κόστος της 
προσφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 211
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί 
να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 
δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 212
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 213
Jens Rohde
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει 
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
απορρίπτεται εκτός εάν ο προσφέρων είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς 
προθεσμίας την οποία τάσσει η 
αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά 
κατά την έννοια του άρθρου 107 της 
Συνθήκης. Όταν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι προσφέροντες που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση πρέπει να αποτελούν 
εξαίρεση και μόνον σύμφωνα με το άρθρο 107 της Συνθήκης.

Τροπολογία 214
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετίζονται με τα 
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 
προσκομίζονται σε σχέση με τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 215
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη 
διακήρυξη διαγωνισμού ή στις 
προδιαγραφές και σχετίζονται άμεσα με 
τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της 
σύμβασης. Οι όροι αυτοί μπορούν, ιδίως, 
να αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση να 
προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι οι ειδικοί όροι επιτρέπονται μόνον στο βαθμό που 
σχετίζονται άμεσα με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της σύμβασης.

Τροπολογία 216
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται
Υπεργολαβία
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1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή 
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 
μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα 
να αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσφέρων που κερδίζει τη σύμβαση φέρει την ευθύνη και είναι προνόμιο του εν λόγω 
οικονομικού φορέα να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο θα παραδώσει το αντικείμενο της 
σύμβασης.

Τροπολογία 217
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται
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Υπεργολαβία
1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή 
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 
μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα 
να αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. de

Τροπολογία 218
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται
Υπεργολαβία
1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή 
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος 
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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.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract.The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Τροπολογία 219
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 220
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 221
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 

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

παρείχε στον κύριο εργολήπτη οφείλονται 
άμεσα εάν και εφόσον

(α) η αναθέτουσα αρχή έχει εκπληρώσει 
πλήρως ή εν μέρει την παροχή της προς 
τον κύριο εργολήπτη
(β) η αναθέτουσα αρχή έχει αποδεχθεί ως 
πλήρως παρασχεθείσες τις υπηρεσίες, τις 
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).

Or. de

Τροπολογία 222
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 224
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 74 διαγράφεται
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες
Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των 
συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο δ).

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η διαφοροποίηση των υπηρεσιών σε κατηγορίες Α και Β με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.
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Τροπολογία 225
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 75 διαγράφεται
Δημοσίευση των διακηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων
1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν 
μια δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 74 
γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας 
σύμβασης.
3.
Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.
4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η ισχύουσα νομική κατάσταση που προβλέπει τη διαφοροποίηση των 
υπηρεσιών σε κατηγορίες Α και Β. Κατά συνέπεια, πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 75.

Τροπολογία 226
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76α
Οικολογικές Δημόσιες Συμβάσεις

1. Για να προωθούνται τα πλέον 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη 
προϊόντα εξοπλισμού γραφείου, η 
Επιτροπή και άλλα κοινοτικά όργανα, 
καθώς και οι δημόσιες αρχές σε εθνικό 
επίπεδο πρέπει, με την επιφύλαξη του 
κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των 
οικονομικών κριτηρίων, να 
χρησιμοποιούν απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον 
εξίσου αυστηρές με τις κοινές 
προδιαγραφές του Εnergy Star, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
2008, όταν προμηθεύονται προϊόντα 
εξοπλισμού γραφείου.
2. Οι αναθέτουσες αρχές 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).
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3. Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές επιλέγουν προϊόντα χαμηλότερου 
επιπέδου επιδόσεων από εκείνο που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο στοιχεία α) και 
β), η απόφαση αυτή αιτιολογείται 
χωριστά σε σχέση με το κόστος του 
πλήρους κύκλου ζωής της σύμβασης.
4. Όταν δημόσιοι οργανισμοί 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 67. 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 μέση ενεργειακή απόδοση 
πρέπει να προηγείται της ενεργειακής 
απόδοσης μεμονωμένου προϊόντος, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
καταλληλότητα και την προβλεπόμενη 
χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει προφανώς να είναι 
συνεπείς με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενεργειακή απόδοση καθώς και με τη 
νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και το Energy Star. 
Για την ενεργειακή απόδοση προτείνουμε να έχουμε ανεξάρτητη νομική βάση στην παρούσα 
οδηγία, καθώς αυτό θα προσφέρει απλούστερη και ισχυρότερη προσέγγιση από μια αναφορά σε 
εντολή της επιτροπής ITRE του ΕΚ ή σε οδηγία υπό διαπραγμάτευση.

Τροπολογία 227
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται 
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αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα 
ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από 
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να 
διαθέτουν ένα συγκεκριμένο 
επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το 
ένα τρίτο των μελών της κριτικής 
επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο 
ισοδύναμο προσόν.

αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα 
ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από 
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να 
διαθέτουν ένα συγκεκριμένο 
επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το 
ένα τρίτο των μελών της κριτικής 
επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο 
ισοδύναμο προσόν. Στη σύνθεση της 
επιτροπής πρέπει να επιδιώκεται η 
ισότητα των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 228
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με 
αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και 
διαφανείς μηχανισμούς, που 
συμπληρώνουν το υφιστάμενο σύστημα 
για την αναθεώρηση αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σύμφωνα 
με το υφιστάμενο σύστημα για την 
αναθεώρηση αποφάσεων που λαμβάνονται 
από τις αρμόδιες αρχές.

Or. de

Τροπολογία 229
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται.

Or. de
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Τροπολογία 230
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται.

Or. de

Τροπολογία 231
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 232
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84α
Η Επιτροπή υποβάλλει έως το τέλος 
του2013 έκθεση σχετικά με τον 
διαφορετικό χειρισμό της ανάθεσης 
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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 233
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται.

Or. de

Τροπολογία 234
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την 
πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε 
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 
Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα 
στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των επαφών με οικονομικούς φορείς και 
των εσωτερικών συζητήσεων, της 
προετοιμασίας των προσφορών, του 
διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον 
υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης 
της σύμβασης. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

Or. en
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Τροπολογία 235
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 236
Kent Johansson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την 
απόφαση 71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
τη έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την 
απόφαση 71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
τη έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Στη σύνθεση της επιτροπής 
προωθείται η ισότητα των φύλων.

Or. en
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Τροπολογία 237
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις οικονομικές 
επιπτώσεις της εφαρμογής των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4 στην 
εσωτερική αγορά και υποβάλλει σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις οικονομικές 
επιπτώσεις της εφαρμογής των κατώτατων 
ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4 στην 
εσωτερική αγορά και υποβάλλει σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Or. de

Τροπολογία 238
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους 
χρήστες, καθώς και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

Or. de

Τροπολογία 239
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποίηση του οικονομικού φορέα· α) ταυτοποίηση του οικονομικού φορέα·
αριθμός μητρώου, όνομα, διεύθυνση και 
τράπεζα της εταιρείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διατυπώσεις του οικονομικού φορέα 
στα έγγραφα των συμβάσεων θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους των συναλλαγών 
και την ίδια στιγμή δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες 
αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν ο προσφέρων είναι αξιόπιστος, και δεν έχουν σχέση με την 
επιλογή μεταξύ προσφορών.

Τροπολογία 240
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Περιγραφή της εταιρείας: έτος 
ίδρυσης, εταιρική μορφή, 
ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτες, μέλη του 
συμβουλίου, κλαδικό κώδικα, σύντομη 
περιγραφή των κύριων υπηρεσιών και/ή 
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των προϊόντων της εταιρείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διατυπώσεις του οικονομικού φορέα 
στα έγγραφα των συμβάσεων θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους των συναλλαγών 
και την ίδια στιγμή δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες 
αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν ο προσφέρων είναι αξιόπιστος, και δεν έχουν σχέση με την 
επιλογή μεταξύ προσφορών.

Τροπολογία 241
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Πιστοποίηση ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του σε σχέση με την καταβολή φόρων, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των εκάστοτε 
κρατών μελών κ.λπ.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διατυπώσεις του οικονομικού φορέα 
στα έγγραφα των συμβάσεων θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους των συναλλαγών 
και την ίδια στιγμή δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες 
αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν ο προσφέρων είναι αξιόπιστος, και δεν έχουν σχέση με την 
επιλογή μεταξύ προσφορών.

Τροπολογία 242
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) βασικούς οικονομικούς δείκτες του 
οικονομικού φορέα για τις τελευταίες 
τρεις λογιστικές περιόδους: μικτές 
πωλήσεις, κέρδη προ φόρων και τόκων 
και συντελεστής φερεγγυότητας. Οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις θα θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται με την απαίτηση 
αυτή όταν περιέχονται στο διαβατήριο 
δημόσιων συμβάσεων οι πληροφορίες 
από τη σύσταση της επιχείρησης έως 
σήμερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διατυπώσεις του οικονομικού φορέα 
στα έγγραφα των συμβάσεων θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους των συναλλαγών 
και την ίδια στιγμή δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες 
αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν ο προσφέρων είναι αξιόπιστος, και δεν έχουν σχέση με την 
επιλογή μεταξύ προσφορών.

Τροπολογία 243
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) βασικούς δείκτες οργάνωσης του 
οικονομικού φορέα: μέσος αριθμός 
εργαζομένων κατά τα τελευταία τρία έτη 
και αριθμός εργαζομένων έως το τέλος 
του τελευταίου έτους· Οι νεοσύστατες 
επιχειρήσεις θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με την απαίτηση αυτή 
όταν περιέχονται στο διαβατήριο 
δημόσιων συμβάσεων οι πληροφορίες 
από τη σύσταση της επιχείρησης έως 
σήμερα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αυξημένη τυποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διατυπώσεις του οικονομικού φορέα 
στα έγγραφα των συμβάσεων θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους των συναλλαγών 
και την ίδια στιγμή δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες 
αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν ο προσφέρων είναι αξιόπιστος, και δεν έχουν σχέση με την 
επιλογή μεταξύ προσφορών.

Τροπολογία 244
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναφορά της περιόδου ισχύος του 
διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 6 μήνες.

στ) αναφορά της περιόδου ισχύος του 
διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από δώδεκα μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαβατήριο δημοσίων συμβάσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη μείωση 
του διοικητικού κόστους, αλλά η περίοδος ισχύος πρέπει να επεκταθεί καθώς 6 μήνες φαίνεται 
υπερβολικά σύντομο διάστημα και θα ήταν πολύ δαπανηρό για τους οικονομικούς φορείς, ιδίως 
τις ΜΜΕ, να ανανεώνουν το διαβατήριό τους δύο φορές το χρόνο.

Τροπολογία 245
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVI – σειρά 2 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

79611000-0 και από 85000000-9 έως 
85323000-9 (εκτός από 85321000-5 και 
85322000-2 και 85143000-3)

Or. en
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Τροπολογία 246
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVI – σειρά 8 α (νέα) και 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από 74110000-3 έως 74114000-1 Νομικές υπηρεσίες

Άλλες υπηρεσίες

Or. en


