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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την 
υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων 
κεντρικών προμηθειών, λόγω της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που 
προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης 
των δαπανών πληροφόρησης και 
συναλλαγών. Συνεπώς, σε ένα πρώτο 
στάδιο, η χρήση των εν λόγω 

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

στάδιο, η χρήση των εν λόγω 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας πρέπει 
να καταστεί υποχρεωτική για τις κεντρικές 
αρχές προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
συγκλινουσών πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Στη συνέχεια πρέπει να 
εισαχθεί μια γενική υποχρέωση χρήσης 
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε 
όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων μετά την πάροδο μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) 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. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
μπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο 
της προκήρυξης του διαγωνισμού. Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
μπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο 
της προκήρυξης του διαγωνισμού. Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
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προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού. Η προσφορά πρέπει να 
συνοδεύεται από τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή.

προσφορών είναι 52 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού. Η προσφορά πρέπει να 
συνοδεύεται από τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή.

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες 
φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική 
ενδεικτική διακήρυξη που δεν 
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για 
την παραλαβή των προσφορών, όπως 
ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
μπορεί να περιορίζεται σε 20 ημέρες, 
εφόσον πληρούνται και οι δύο από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες 
φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική 
ενδεικτική διακήρυξη που δεν 
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για 
την παραλαβή των προσφορών, όπως 
ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
μπορεί να περιορίζεται σε 36 ημέρες, 
εφόσον πληρούνται και οι δύο από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η περιοδική ενδεικτική διακήρυξη έχει 
περιλάβει, εκτός από τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το παράρτημα VI μέρος Α 
τμήμα I, όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το παράρτημα VI μέρος Α 
τμήμα II, εφόσον οι τελευταίες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τη 
δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής 
διακήρυξης· β) έχουν αποσταλεί προς 
δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου 
διαστήματος 45 ημερών έως ενός μέγιστου 
διαστήματος 12 μηνών πριν από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

α) η περιοδική ενδεικτική διακήρυξη έχει 
περιλάβει, εκτός από τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το παράρτημα VI μέρος Α 
τμήμα I, όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το παράρτημα VI μέρος Α 
τμήμα II, εφόσον οι τελευταίες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τη 
δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής 
διακήρυξης· β) έχουν αποσταλεί προς 
δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου 
διαστήματος 52 ημερών έως ενός μέγιστου 
διαστήματος 12 μηνών πριν από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

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

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα 
κατάσταση που έχει διαπιστωθεί δεόντως 
από τους αναθέτοντες φορείς καθιστά 
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να ορίζουν 
ελάχιστη προθεσμία που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 22 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

4. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να 
συντμήσει κατά πέντε ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο όταν αποδέχεται την υποβολή 

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

προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 3, 4 
και 5.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις κλειστές διαδικασίες οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 
συμμετάσχει στο πλαίσιο προκήρυξης του 
διαγωνισμού, παρέχοντας τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή. Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

1. Στις κλειστές διαδικασίες οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 
συμμετάσχει στο πλαίσιο προκήρυξης του 
διαγωνισμού, παρέχοντας τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή. Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 22 ημέρες.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά. Οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παράγραφος 2.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούμενων 
πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά. Οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παράγραφος 2.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία 
μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των 
υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον 
παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος 
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή 
των προσφορών τους.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία 
μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των 
υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον 
παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος 
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή 
των προσφορών τους.

Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 

Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
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παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων 
φορέας ορίζει προθεσμία η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δέκα ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων 
φορέας ορίζει προθεσμία η οποία δεν θα 
είναι μικρότερη από 24 ημέρες και σε 
καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη 
από δέκα ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες 
για την ποιοτική επιλογή. Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 
συμμετοχής ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, 
σε 30 τουλάχιστον ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού ή της πρόσκλησης 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 15 ημέρες.

1. Στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 
πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες 
για την ποιοτική επιλογή. Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 
συμμετοχής ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, 
σε 37 τουλάχιστον ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού ή της πρόσκλησης 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 22 ημέρες.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
αφού αξιολογήσουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες μπορούν να συμμετάσχουν 
στις διαπραγματεύσεις. Οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παράγραφος 2. Η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών μπορεί να ορίζεται με 
κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος 
φορέα και των υποψηφίων που έχουν 
επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους 

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
αφού αξιολογήσουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες μπορούν να συμμετάσχουν 
στις διαπραγματεύσεις. Οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό 
κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παράγραφος 2. Η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών μπορεί να ορίζεται με 
κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος 
φορέα και των υποψηφίων που έχουν 
επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους 
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υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων 
φορέας ορίζει προθεσμία η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δέκα ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση 
και την υποβολή των προσφορών τους. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων 
φορέας ορίζει προθεσμία η οποία δεν θα 
είναι μικρότερη από 24 ημέρες και σε 
καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη 
από δέκα ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή 
των προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 και είναι 
χαμηλότερη από το 10% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. en


