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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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. H πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα 
αυτό. Παρέχει τη δυνατότητα απλούστευσης των υφιστάμενων διαδικασιών, ενίσχυση της 
διαφάνειάς τους και λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σημασία των πτυχών που αφορούν την 
ενεργειακή απόδοση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο συντάκτης γνωμοδότησης ενθαρρύνουν την εκτενή χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στις διάφορες φάσεις των δημοσίων 
συμβάσεων - από την προκήρυξη έως την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης. Η 
προσφυγή στην ΤΠ πρέπει να οδηγήσει αφενός σε μείωση του κόστους και, αφετέρου, 
αυξημένη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Για να αποφευχθεί το 
αντίθετο αποτέλεσμα λόγω ανεπαρκούς γνώσης στον τομέα της τεχνολογίας της 
πληροφορίας, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να παράσχουν δυνατότητες για την αναγκαία 
κατάρτιση, προκειμένου να αποκτηθούν οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την ενίσχυση της παρακολούθησης κατά τη φάση 
εκτέλεσης της σύμβασης και τη δημιουργία της δυνατότητας επιβολής μελλοντικών 
κυρώσεων σε βάρος του αναδόχου σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης της σύμβασης. Η 
παρακολούθηση της επίδοσης και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την κουλτούρα των προμηθειών και να διασφαλίσει πιο αποτελεσματική 
αξιοποίηση των δημοσίων κονδυλίων.

Καθώς η οικονομική επιβάρυνση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων έχει εντοπιστεί ως 
σοβαρή δυσχέρεια για την πρόσβαση των ΜΜΕ τους δημόσιους διαγωνισμούς, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης προτείνει στην Επιτροπή να καταρτίσει ένα ερωτηματολόγιο σε επίπεδο 
Ένωσης για όλες τις δαπάνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς ένας σαφής 
καθορισμός των εξόδων αυτών θα δώσει δυνατότητα αναθεώρησης εκείνων που επιβαρύνουν 
άνευ λόγου υπερβολικά. Επιπλέον, για να υπάρξει δυνατότητα εκτενούς πρόσβασης του 
κοινού στις δημόσιες συμβάσεις, τα κράτη μέλη καλούνται να καθιερώσουν αντικειμενικές, 
αποτελεσματικές και χαμηλού κόστους διαδικασίες προσφυγής. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες αρμόδιες για 
τις δημόσιες συμβάσεις αρχές αντί να δημιουργηθούν νέα εποπτικά όργανα.

Τελευταίο, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην οικολογική 
δημόσια σύμβαση και την ανάγκη ενσωμάτωσής της στα κριτήρια αξιολόγησης για προϊόντα 
και υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται μέσω δημόσιων προσφορών. Έτσι πλέον τα 
κριτήρια επιλογής πρέπει να ενσωματώσουν την σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας που 
θα βασίζεται στην ανάλυση του συνολικού κύκλου ζωής και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
επίδραση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών 
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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 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 

(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, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. 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.
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ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών 
συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Τροπολογία 2

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, 
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 

(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, 
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 
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να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων καθώς και τη φάση
εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28a) Η ενεργειακή απόδοση είναι μια 
από τις κύριες πτυχές της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ευρώπη 2020» για μια 
Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων. 
Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης στη δημόσια 
σύμβαση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι προμηθεύονται προϊόντα, συστήματα, 
υπηρεσίες και κτίρια καθώς και 
εξοπλισμό, ιδίως στον τομέα της ΚΠ με 
υψηλές επιδόσεις στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σχέση κόστους -
αποτελεσματικότητας που βασίζεται σε 
ανάλυση του συνολικού κύκλου ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στην έκδοση της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης που ενέκρινε η ITRE
(ITRE/7/06352).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Προκειμένου οι δημόσιες συμβάσεις



PA\896600EL.doc 7/24 PE486.034v01-00

EL

- ακόμη και αυτές που βρίσκονται κάτω 
από τα όρια της Ένωσης - να καταστούν 
όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες για τις 
ΜΜΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν περαιτέρω μέτρα στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περισσότερες από τις μισές δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ εμπίπτουν εκτός του πεδίου αναφοράς 
της οδηγίας αυτής, παραχωρώντας σημαντικό έργο στα κράτη μέλη για να συμβάλουν στη 
συμμετοχή των ΜΜΕ. Οι δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο αποτελούν καλύτερη ευκαιρία, 
καθόσον το μέγεθος των συμβάσεων αυτών ταιριάζει καλύτερα στις ΜΜΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32a) Η συμμετοχή στις διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων δημιουργεί 
σημαντικό οικονομικό εμπόδιο για 
πολλούς οικονομικούς φορείς. 
Προκειμένου να στηριχθεί η συμμετοχή
των ΜΜΕ, πρέπει να περιοριστούν 
σημαντικά τα οικονομικά εμπόδια στη 
φάση ανάθεσης της σύμβασης, στη φάση 
εκτέλεσης καθώς και στη φάση νομικής 
προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει 
και να δημοσιεύσει σε επίπεδο Ένωσης 
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κατάλογο όλων των εξόδων που αφορούν 
τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, 
εστιάζοντας στις δαπάνες προσφυγής και 
τα λοιπά κόστη που αφορούν τη νομική 
προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οιοδήποτε 
άλλο εμπλεκόμενο μέρος, διασφαλίζουν 
την προστασία των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και λαμβάνουν μέτρα για να 
αποτρέψουν οιαδήποτε κατάχρηση 
τέτοιου είδους πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση των τεχνικών 
προτύπων των συστημάτων δημοσίων 
ηλε-συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 19, 
η Επιτροπή οφείλει να συνεργάζεται 
στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) για να διασφαλίσει τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
εμπιστευτικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να 
είναι γενικώς προσιτό στο κοινό και να 
μην περιορίζει την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
σύναψης των δημόσιων συμβάσεων.

Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να 
είναι γενικώς προσιτό στο κοινό και να 
μην περιορίζει την πρόσβαση των 
οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
σύναψης των δημόσιων συμβάσεων.

Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και 
αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες 
αρχές εξασφαλίζουν ότι διαφυλάσσεται η 
ακεραιότητα των δεδομένων και το 
απόρρητο των προσφορών και των 
αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το 
περιεχόμενο των προσφορών και των 
αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής τους.

Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και 
αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες 
αρχές εξασφαλίζουν ότι διαφυλάσσεται η 
ακεραιότητα των δεδομένων και το 
απόρρητο των προσφορών και των 
αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 18. Εξετάζουν το περιεχόμενο των 
προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής 
μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής τους.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, 
όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής 
υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη παρέχουν εγκαίρως 
δυνατότητες για την απόκτηση της 
γνώσης και των ικανοτήτων που είναι 
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αναγκαία για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας δημοσίων ηλε-συμβάσεων.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται 
στην περίπτωση όπου η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων απαιτεί ειδικευμένα 
εργαλεία ή μορφοτύπους αρχείων που δεν 
είναι γενικώς διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη 
μέλη κατά την έννοια της παραγράφου 3. 
Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που 
χρησιμοποιούν άλλα μέσα επικοινωνίας 
για την υποβολή των προσφορών να 
αποδείξουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι 
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης των πληροφοριών που 
πρόκειται να ανταλλαγούν με τους 
οικονομικούς φορείς, απαιτεί 
εξειδικευμένα εργαλεία ή μορφοτύπους 
αρχείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμοι 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται 
στην περίπτωση όπου η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων απαιτεί ειδικευμένα 
εργαλεία ή μορφοτύπους αρχείων που δεν 
είναι γενικώς διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη 
μέλη κατά την έννοια της παραγράφου 3. 
Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που 
χρησιμοποιούν άλλα μέσα επικοινωνίας 
για την υποβολή των προσφορών να 
αποδείξουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι 
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης των πληροφοριών που 
πρόκειται να ανταλλαγούν με τους 
οικονομικούς φορείς, απαιτεί 
εξειδικευμένα εργαλεία ή μορφοτύπους 
αρχείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμοι 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι έχουν 
νόμιμους λόγους να μην ζητούν 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στη 
διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι έχουν 
νόμιμους λόγους να μην ζητούν 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στη 
διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

(α) η περιγραφή των τεχνικών 
προδιαγραφών, λόγω της ειδικής φύσης 
της δημόσιας σύμβασης, δεν μπορεί να 
διαβιβαστεί μέσω μορφοτύπων αρχείων 
που υποστηρίζονται γενικώς από 
εφαρμογές τρέχουσας χρήσης·

(α) η περιγραφή των τεχνικών 
προδιαγραφών, λόγω της ειδικής φύσης 
της δημόσιας σύμβασης, δεν μπορεί να 
διαβιβαστεί μέσω μορφοτύπων αρχείων 
που υποστηρίζονται γενικώς από 
εφαρμογές τρέχουσας χρήσης·

(β) οι εφαρμογές που υποστηρίζουν 
μορφοτύπους αρχείων που είναι 
κατάλληλοι για την περιγραφή των 
τεχνικών προδιαγραφών υπόκεινται σε 
σύστημα αποκλειστικών αδειών 
εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να 
διατεθούν για μεταφόρτωση ή χρήση από 
απόσταση από την αναθέτουσα αρχή·

(β) οι εφαρμογές που υποστηρίζουν 
μορφοτύπους αρχείων που είναι 
κατάλληλοι για την περιγραφή των 
τεχνικών προδιαγραφών υπόκεινται σε 
σύστημα αποκλειστικών αδειών 
εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να 
διατεθούν για μεταφόρτωση ή χρήση από 
απόσταση από την αναθέτουσα αρχή·

(γ) οι εφαρμογές που υποστηρίζουν 
μορφοτύπους αρχείων που είναι 
κατάλληλοι για την περιγραφή των 
τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποιούν 
μορφοτύπους αρχείων που δεν μπορούν να 
υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε 
άλλη ανοιχτή εφαρμογή ή εφαρμογή που 

(γ) οι εφαρμογές που υποστηρίζουν 
μορφοτύπους αρχείων που είναι 
κατάλληλοι για την περιγραφή των 
τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποιούν 
μορφοτύπους αρχείων που δεν μπορούν να 
υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε 
άλλη ανοιχτή εφαρμογή ή εφαρμογή που 
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μπορεί να μεταφορτωθεί. μπορεί να μεταφορτωθεί.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάθεση των δημόσιων 
συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες, 
προσαρμοσμένες ούτως ώστε να 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, 
εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 
30, έχει δημοσιευθεί διακήρυξη 
διαγωνισμού σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Κατά την ανάθεση των δημόσιων 
συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες, 
προσαρμοσμένες ούτως ώστε να 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, 
εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 
30, έχει δημοσιευθεί διακήρυξη 
διαγωνισμού σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή 
κλειστές διαδικασίες, όπως ρυθμίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή 
κλειστές διαδικασίες, όπως ρυθμίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

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

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

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 διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό 
διάλογο υπό τον όρο ότι διασφαλίζει 
ισότητα ευκαιριών και αποτρέπει τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού:

(α) όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση 
έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη 
μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν 
χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να 
καθοριστούν οι νομικές ή 
χρηματοοικονομικές οργανωτικές 
λεπτομέρειες του σχεδίου·
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(β) στις περιπτώσεις των δημόσιων 
συμβάσεων έργων, για τα έργα που 
εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή καινοτομίας, δοκιμής ή 
ανάπτυξης και όχι για να εξασφαλίζουν 
την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·
(γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις 
προμήθειες, όταν οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να 
καθοριστούν με επαρκή ακρίβεια, με 
παραπομπή σε οποιαδήποτε πρότυπα, 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά πλαίσια 
αναφοράς, κατά την έννοια των σημείων 
2 έως 5 του παραρτήματος VIII·
(δ) σε περίπτωση μη κανονικών ή 
απαράδεκτων προσφορών, κατά την 
έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 2 
στοιχείο α), έπειτα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία·
(ε) λόγω των ειδικών περιστάσεων που 
σχετίζονται με τη φύση ή την 
πολυπλοκότητα των έργων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των 
συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι 
δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες 
διαπραγματεύσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
να μην μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης 
καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Τροπολογία 12

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.

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 - που έχουν ζωτική σημασία 
για την έγκαιρη εκτέλεση, σύμφωνα με τα 
κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στη 
σύμβαση - 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.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70α
Οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν 
πρακτικές επαρκούς παρακολούθησης 
των επιδόσεων και διασφάλισης της 
ποιότητας όσον αφορά την εκτέλεση της 
σύμβασης, και αναφέρουν τις πρακτικές 
αυτές στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 
Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
και η διαφάνεια της παρακολούθησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης, οι εν λόγω
πρακτικές παρακολούθησης θα 
στηριχθούν σε ηλεκτρονική σύμβαση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις 
που πρέπει εν συνέχεια να αποκατασταθούν. Προκειμένου να αναδειχθούν το ταχύτερο δυνατό 
οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κατά την επίδοση και εκτέλεση της σύμβασης, πρέπει να 
παρακολουθείται η εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό διασφαλίζει την πιο αποτελεσματική 
αξιοποίηση των δημοσίων πόρων. Οι ηλε - συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
αποτρέψουν, να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν σφάλματα ακόμη και στη φάση εκτέλεσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70β
Η σύμβαση περιλαμβάνει σαφή 
διαδικασία σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης που αφορά την επίδοση 
και την εκτέλεση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70γ
Για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
στη δημόσια σύμβαση όσο το δυνατόν 
περισσότερων φορέων της αγοράς, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν αντικειμενικές, 
αποτελεσματικές και περιορισμένου 
κόστους διαδικασίες προσφυγής.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70δ
Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης ή μη 
συμμόρφωσης από πλευράς του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του 
αναδόχου προκειμένου να αποτρέψει τη 
μη συμμόρφωση ή σοβαρές παραβιάσεις 
σε μελλοντικές συμβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιβολής μελλοντικών κυρώσεων σε βάρος αναδόχων σε περίπτωση σοβαρής 
παραβίασης ή μη συμμόρφωσης, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κουλτούρα των δημοσίων 
συμβάσεων και να διασφαλίσει πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος III – Κεφάλαιο I α (νέο) – άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο Ια
Οικολογικές Δημόσιες Συμβάσεις

Άρθρο 76α

Όταν δημόσιοι οργανισμοί 
προμηθεύονται προϊόντα, συστήματα, 
υπηρεσίες και κτίρια, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι προμηθεύονται
προϊόντα, συστήματα, υπηρεσίες και 
κτίρια καθώς και εξοπλισμό, ιδίως στον 
τομέα της ΚΠ με υψηλές επιδόσεις στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης, όπως 
αναφέρει το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση, 
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λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους -
αποτελεσματικότητας που βασίζεται σε 
ανάλυση του συνολικού κύκλου ζωής, 
όπως αναφέρει το άρθρο 67. Για προϊόντα 
που δεν καλύπτονται από το παράρτημα 
ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να 
προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη την 
ενεργειακή απόδοση των προμηθειών 
τους.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 1 και του παραρτήματος ΙΙΙ 
της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
όσον αφορά τους δημόσιους οργανισμούς 
που χρονομισθώνουν ή ενοικιάζουν 
προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, 
εκτός από βραχυπρόθεσμες μη 
ανανεούμενες συμβάσεις.
Κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, οι δημόσιοι φορείς 
αξιολογούν τη δυνατότητα σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 14 β της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση.
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

Αναφορά στην έκδοση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση που ενέκρινε η ITRE
(ITRE/7/06352).
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος III – Κεφάλαιο I α (νέο) – άρθρο 76 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76β
Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διαθέτει 
επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να φέρει 
σε πέρας ολόκληρη τη διαδικασία των 
οικολογικών δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών. Τα κράτη μέλη παρέχουν σε 
εύθετο χρόνο ευκαιρίες για την απόκτηση 
της γνώσης και των ικανοτήτων που είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας των οικολογικών δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 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. Όλες οι αναθέτουσες 
αρχές υπόκεινται στην εν λόγω εποπτεία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία 
και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
υλοποίησης. Όλες οι αναθέτουσες αρχές 
υπόκεινται στην εν λόγω εποπτεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
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καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών 
αρχών, και ιδίως των κεντρικών αρχών 
προμηθειών·

(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και 
της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών 
αρχών, και ιδίως των κεντρικών αρχών 
προμηθειών·

(β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·

(β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·

(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία σχετικά 
με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που 
αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, 
σχετικά με επαναλαμβανόμενα ερωτήματα 
και με συστημικές δυσκολίες που αφορούν 
την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία σχετικά 
με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που 
αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, 
σχετικά με επαναλαμβανόμενα ερωτήματα 
και με συστημικές δυσκολίες που αφορούν 
την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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

(δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·
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(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·

(ε) ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με 
συγκεκριμένες παραβιάσεις που 
εντοπίζονται και με συστημικά 
προβλήματα·

(στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και διαβίβαση 
της ανάλυσης στις αρμόδιες αναθέτουσες 
αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να την 
λάβουν υπόψη στις αποφάσεις τους ή, εάν 
δεν το πράξουν, να αναφέρουν τους λόγους 
για τους οποίους την αγνόησαν·

(στ) εξέταση καταγγελιών από πολίτες και 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και διαβίβαση 
της ανάλυσης στις αρμόδιες αναθέτουσες 
αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να την 
λάβουν υπόψη στις αποφάσεις τους ή, εάν 
δεν το πράξουν, να αναφέρουν τους λόγους 
για τους οποίους την αγνόησαν·

(ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια και 
τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης ή 
πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με παραβιάσεις των 
κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων όσον αφορά έργα που 
λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την 
Ένωση· το όργανο εποπτείας αναφέρει 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης κάθε 
παράβαση των διαδικασιών της Ένωσης 
σχετικά με τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων, εφόσον αυτές αφορούσαν 
συμβάσεις άμεσα ή έμμεσα 
χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

(ζ) παρακολούθηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια και 
τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης ή 
πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με παραβιάσεις των 
κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων όσον αφορά έργα που 
λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την 
Ένωση· το όργανο εποπτείας αναφέρει 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης κάθε 
παράβαση των διαδικασιών της Ένωσης 
σχετικά με τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων, εφόσον αυτές αφορούσαν 
συμβάσεις άμεσα ή έμμεσα 
χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα 
άσκησης ενδίκων μέσων δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του συστήματος που έχει 
καθιερωθεί βάσει της οδηγίας 
89/665/EΟΚ.

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα 
άσκησης ενδίκων μέσων δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του συστήματος που έχει 
καθιερωθεί βάσει της οδηγίας 
89/665/EΟΚ.

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν τις 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
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δραστηριοτήτων του παρακολούθησης και 
παροχής νομικών συμβουλών.

διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να 
αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, 
όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη 
ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. 
Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο 
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εποπτείας με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για 
τη διασφάλιση της υλοποίησης των 
μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να 
λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την 
επανόρθωση μιας παραβίασης των 
κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει 
εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
όργανο εποπτείας να αναλύσει 
εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων 
της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, 
οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να επιφορτίσει το όργανο 
εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τις ενδεδειγμένες συνέπειες των 
παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης 
περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν επιπτώσεις σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες του οργάνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής 



PE486.034v01-00 22/24 PA\896600EL.doc

EL

που ασκούνται από το όργανο εποπτείας
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
αποφάσεων των αναθετουσών αρχών με 
την παρούσα οδηγία και με τις αρχές της 
Συνθήκης δεν αντικαθιστούν ούτε 
προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναθέσει τον χειρισμό μιας μεμονωμένης 
περίπτωσης βάσει της παραγράφου 4, 
διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται 
από τη Συνθήκη.

που ασκούνται από τις αρμόδιες αρχές για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
αποφάσεων των αναθετουσών αρχών με 
την παρούσα οδηγία και με τις αρχές της 
Συνθήκης δεν αντικαθιστούν ούτε 
προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της 
Επιτροπής ως θεματοφύλακα της 
Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναθέσει τον χειρισμό μιας μεμονωμένης 
περίπτωσης βάσει της παραγράφου 4, 
διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει 
δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται 
από τη Συνθήκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο 
εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες 
κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη από

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

(α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

(α) 1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

(β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

(β) 10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 
να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε 
ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η 
γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα 
να είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και 
το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των 
δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς 
χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί 
να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε 
ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η 
γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει 
την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα 
να είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
αυτών.

Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.

Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να 
γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα 
από 45 ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος.

Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 

Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
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Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνεται περίληψη 
όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από το όργανο εποπτείας
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνεται περίληψη 
όλων των δραστηριοτήτων που
διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η παρακολούθηση και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
πραγματοποιείται ήδη στα κράτη μέλη, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, να καταρτίζουν την ετήσια έκθεση και να υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή. Σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διοικητικά 
καθήκοντα και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το υφιστάμενο καθεστώς και τα δημόσια 
οικονομικά.


