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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαφανείς και αξιόπιστες δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, καθώς και όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία, ιδίως στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 
καινοτομία.

Το καθεστώς των δημόσιων συμβάσεων είναι εκ φύσεως σύνθετο, ιδίως για τις μικρές 
τοπικές αρχές και τις ΜΜΕ, και για αυτό το λόγο απαιτείται ευρύτερη πρόσβαση σε σαφείς 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις για 
τις αναθέτουσες αρχές, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και για τις ΜΜΕ. Ο στόχος 
της περαιτέρω ανάπτυξης της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
συνίσταται στο να καταστούν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων απλούστερες, 
οικονομικότερες και φιλικότερες για τις ΜΜΕ και τις επενδύσεις ταυτόχρονα.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν από κοινού μεγάλη ευθύνη να εξασφαλίσουν την 
απαιτούμενη κατάρτιση και διαβούλευση προκειμένου να ενημερώσουν και να βοηθήσουν 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τις ΜΜΕ, και να εμπλέξουν και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η ενημερωμένη συμμετοχή στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, και να μειωθεί έτσι το ποσοστό των λαθών και 
παρατυπιών και να αναπτυχθεί η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Είναι γεγονός ότι οι ΜΜΕ έχουν τεράστιες δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας, 
ανάπτυξη και καινοτομία και πρέπει να προαχθεί η συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που διοργανώνονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό και καινοτομικό δυναμικό των ΜΜΕ στο 
πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.

Όπως τόνισε η συντάκτρια, με την υποστήριξη της επιτροπής, στη γνωμοδότησή της σχετικά 
με τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων, οι δημόσιες συμβάσεις δεν πρέπει να 
υπάγονται στην αρχή της χαμηλότερης τιμής αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πλέον 
συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη και σε σχέση με τη βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους διάρκειας ζωής. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω

Εντούτοις, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των 
κανόνων που εκδίδονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις απαιτούν 
την υγιή και όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη μεταφορά των κανόνων αυτών στη νομοθεσία 
των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια και τον έλεγχο της 
Επιτροπής, πρέπει να διασφαλίσουν ότι αποφεύγεται ο κατακερματισμός των κανόνων στην 
ΕΕ, και ότι δεν παρεμποδίζεται η απλοποίηση των καθεστώτων, εξαιτίας του εξαιρετικά 
περίπλοκου και λεπτομερούς χαρακτήρα των κανόνων που περιλαμβάνουν οι προτεινόμενες 
οδηγίες.

Η νομική και πρακτική διασάφηση των οδηγιών είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν περαιτέρω περιπτώσεις αποτυχημένης εφαρμογής των κανόνων για τις 
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δημόσιες συμβάσεις· στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια ευελπιστεί ότι οι σοβαρές παραλείψεις 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, τις οποίες εντόπισε 
επανειλημμένως το Ελεγκτικό Συνέδριο στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής, και οι οποίες οφείλονται κυρίως στην περίπλοκη φύση των 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, την έλλειψη συνοχής μεταξύ των κανόνων 
αυτών και των κανόνων στους οποίους βασίζεται η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής και τη λανθασμένη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, θα 
διευθετηθούν, εντέλει, και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την ερμηνεία και εφαρμογή 
μελλοντικών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 των Συνθηκών 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, καθώς και με την κατανομή 
αρμοδιοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και στο 
πρωτόκολλο 26. Το ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να σέβεται την ευρεία 
διακριτική ευχέρεια των δημόσιων αρχών 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Εντούτοις, 
για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν 
κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται 
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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.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 2

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 

(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 
επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις στηρίζοντας τη βιώσιμη 
ανάπτυξη σε συμφωνία με τα κοινωνικά 
και εργασιακά δικαιώματα και άλλους 
κοινούς στόχους της κοινωνίας και 
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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.

προκειμένου να  αυξηθεί έτσι η 
αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών. 
Επομένως είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί  
και ενθαρρυνθεί ειδικότερα η συμμετοχή
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να 
απλοποιηθεί η πρόσβασή τους στη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και 
να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις, με την επιφύλαξη της 
αυτονομίας τους ως προς την απόφαση 
για το τι αναθέτουν και τι αγοράζουν.  
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.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Η παρούσα οδηγία διασφαλίζει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/23/ΕΚ περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση 
των κανόνων του ίσου ανταγωνισμού και 
η προστασία των εργαζομένων στο 
πλαίσιο μεταβίβασης μιας επιχείρησης. 
Διασφαλίζει ιδιαίτερα το δικαίωμα να 
απαιτείται η πρόσληψη των εργαζομένων 
από τη νομική οντότητα που αναλαμβάνει 
την εγκατάσταση.

Τροπολογία 4
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ακόμη και αν δεν οδηγούν απαραίτητα 
σε διεφθαρμένη συμπεριφορά, οι 
πραγματικές, ενδεχόμενες ή αντιληπτές 
συγκρούσεις συμφερόντων ενέχουν 
σημαντική δυνατότητα αθέμιτου 
επηρεασμού των αποφάσεων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, με αποτέλεσμα τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και την 
υπονόμευση της ίσης μεταχείρισης των 
προσφερόντων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
προβλεφθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
επίλυση τυχόν συγκρούσεων 
συμφερόντων.

(6) Ακόμη και αν δεν οδηγούν απαραίτητα 
σε διεφθαρμένη συμπεριφορά, οι 
πραγματικές, ενδεχόμενες ή αντιληπτές 
συγκρούσεις συμφερόντων ενέχουν 
σημαντική δυνατότητα αθέμιτου 
επηρεασμού των αποφάσεων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, με αποτέλεσμα τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, την 
υπονόμευση της ίσης μεταχείρισης των 
προσφερόντων, την καθυστέρηση της 
εφαρμογής των διαδικασιών περί 
δημόσιων συμβάσεων και την 
καθυστέρηση της εφαρμογής των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να 
προβλεφθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων 
και την εξάλειψη των εμποδίων στην 
εφαρμογή τους.

Τροπολογία 5

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 

(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 
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αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους παράνομες συμπεριφορές και 
αποκλείονται εάν η εν λόγω δήλωση 
αποδειχθεί ψευδής.

αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους παράνομες συμπεριφορές και 
αποκλείονται τόσο από αυτήν όσο και από 
μεταγενέστερες διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ εάν η 
εν λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

Τροπολογία 6

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 
διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 

(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 
διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 
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οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων.

οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων. Ομοίως, για τους σκοπούς 
των διασυνοριακών δημοσίων 
συμβάσεων, έχει σημασία να 
διευκρινισθούν οι πτυχές που αφορούν το 
δίκαιο περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 7

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, να εφαρμόζουν 
μέτρα με σκοπό να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να συμμετέχουν 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις 
όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα συχνά 
αποτελούν αδικαιολόγητο εμπόδιο στη 
συμμετοχή ΜΜΕ στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 
Συνεπώς, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
στις αναθέτουσες αρχές να απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να έχουν 
ελάχιστο κύκλο εργασιών που να 
υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Ωστόσο, σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιστάσεις, μπορούν να 
εφαρμόζονται υψηλότερες απαιτήσεις. Οι 
εν λόγω περιστάσεις μπορεί να 
σχετίζονται με τους υψηλούς κινδύνους 
που συνεπάγεται η εκτέλεση της 
σύμβασης ή με το γεγονός ότι η έγκαιρη 
και ορθή εκτέλεσή της είναι κρίσιμης 
σημασίας, παραδείγματος χάρη γιατί 
αποτελεί απαραίτητη προκαταρκτική 
προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων 
συμβάσεων.

διαγράφεται

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ 
αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από την ανάγκη 
προσκόμισης σημαντικού αριθμού 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός 
των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα 
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, μπορεί να 
απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, 
προς όφελος τόσο των αναθετουσών 

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, και
ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από την ανάγκη 
προσκόμισης υπερβολικού αριθμού 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός 
των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα 
μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, μπορεί να 
απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, 
προς όφελος τόσο των αναθετουσών 
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αρχών όσο και των οικονομικών φορέων.
Ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί 
να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, 
να υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες 
αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι 
σε θέση να το πράξουν. Περαιτέρω 
απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
τυποποιημένων εγγράφων, όπως το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί 
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να 
προωθηθεί ευρέως μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
για τις οποίες μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

αρχών όσο και των οικονομικών φορέων.
Ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί 
να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, 
να υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες 
αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι 
σε θέση να το πράξουν. Είναι απαραίτητο 
να καθιερωθούν τυποποιημένα έγγραφα, 
όπως το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων 
συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί 
από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να 
προωθηθεί ευρέως μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
για τις οποίες μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση του διοικητικού 
φόρτου. .

Τροπολογία 10

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 

(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 κατά 
προτίμηση «την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» και στη 
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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.

συνέχεια «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.

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες συμβάσεις δεν πρέπει να υπάγονται στην αρχή της χαμηλότερης τιμής αλλά πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη και σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

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, 
συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης.
Ο καθορισμός των κριτηρίων αυτών είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης ή του αντικειμένου της 
παραγωγής, στο μέτρο που τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση 
του επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται 
από κάθε προσφορά σε σχέση με τα 
αντικείμενα της σύμβασης και της 
παραγωγής, 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 και θεμιτού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
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προσφέροντες.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια σε σχέση με τους παράγοντες που αφορούν τον κύκλο ζωής θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν για να περιλάβουν την προστιθέμενη αξία της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ευθύνης παράλληλα με την αξιοποίηση του χρήματος από οικονομική άποψη.

Τροπολογία 12

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 
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.

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον 
δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης ή/και της παραγωγής 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 
νέους, ουσιαστικής τήρησης των 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ιδίως της 
σύμβασης 94 της 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.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επισημαίνει τη σημασία της σύμβασης 94 της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας 
(δημόσιες συμβάσεις) που ρυθμίζουν συγκεκριμένα τις δημόσιες προμήθειες. Η ΕΕ πρέπει να 
δεσμευθεί στα πρότυπα της ΔΟΕ.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη 
μέλη δεν παρακολουθούν με συνέπεια και 
συστηματικότητα την εφαρμογή και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων που απορρέουν από τις εν 
λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα υψηλό 
κόστος και αβεβαιότητα. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν ορίσει έναν εθνικό κεντρικό 
φορέα που επεξεργάζεται ζητήματα 
δημόσιων συμβάσεων, αλλά τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στους εν λόγω φορείς 
ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών. Η καθιέρωση σαφέστερων, πιο 
συνεκτικών και αυθεντικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και ελέγχου θα αυξήσει 
τις υφιστάμενες γνώσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, θα βελτιώσει την ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις 
αναθέτουσες αρχές, και θα συντελέσει 
στην επικράτηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία 
εντοπισμού και έγκαιρης επίλυσης 
προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση, 
καθώς και να συμβάλουν στον 
προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη ανάγκη 
συντονισμού των εν λόγω μηχανισμών για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, 
του ελέγχου και της παρακολούθησης της 

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη 
μέλη δεν προωθούν και δεν 
παρακολουθούν με συνέπεια και 
συστηματικότητα την εφαρμογή και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων που απορρέουν από τις εν 
λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα υψηλό 
κόστος και αβεβαιότητα. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν ορίσει έναν εθνικό κεντρικό 
φορέα που επεξεργάζεται ζητήματα 
δημόσιων συμβάσεων, αλλά τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στους εν λόγω φορείς 
ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών. Η καθιέρωση σαφέστερων, πιο 
συνεκτικών και αυθεντικών μηχανισμών 
πληροφόρησης, παρακολούθησης και 
ελέγχου θα αυξήσει τις υφιστάμενες 
γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, θα 
βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις και τις αναθέτουσες αρχές, 
και θα συντελέσει στην επικράτηση ίσων 
όρων ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία 
πρόληψης, εντοπισμού και έγκαιρης 
επίλυσης προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά 
έργα συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ένωση, καθώς και να συμβάλουν στον 
προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη ανάγκη 
συντονισμού των εν λόγω μηχανισμών για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, 
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πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και της συστηματικής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τις 
δημόσιες συμβάσεις, σε ολόκληρη την 
Ένωση.

του ελέγχου και της παρακολούθησης της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και της συστηματικής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τις 
δημόσιες συμβάσεις, σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 14

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 
συμφέροντα.

(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 και να συνιστά τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
εάν αμφισβητούνται προσφορές για 
δημόσιες συμβάσεις. 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 
συμφέροντα.



PE492.617v02-00 16/61 AD\912426EL.doc

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Ενδέχεται να μην έχουν όλες οι
αναθέτουσες αρχές την εσωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν 
περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή 
τεχνική άποψη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη θα 
ήταν ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα 
των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
ελέγχου. Αφενός, ο εν λόγω στόχος μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω εργαλείων ανταλλαγής 
γνώσεων (κέντρων γνώσεων), που 
προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε 
αναθέτουσες αρχές· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και οι ΜΜΕ,
θα πρέπει να επωφελούνται από διοικητική 
υποστήριξη, ιδίως σε περίπτωση 
συμμετοχής τους σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακή 
βάση.

(51) Ορισμένες αναθέτουσες αρχές, 
ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, δεν 
έχουν την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη 
για να χειριστούν περίπλοκες συμβάσεις 
από οικονομική ή τεχνική άποψη. Γι’ 
αυτόν το λόγο, η κατάλληλη 
επαγγελματική υποστήριξη συνιστά ένα 
αποτελεσματικό συμπλήρωμα των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
ελέγχου. Αφενός, ο εν λόγω στόχος μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω εργαλείων ανταλλαγής 
γνώσεων (κέντρων γνώσεων), που 
προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε 
αναθέτουσες αρχές· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, 
πρέπει να επωφελούνται από διοικητική 
υποστήριξη, ιδίως σε περίπτωση 
συμμετοχής τους σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακή 
βάση.

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των ΜΜΕ στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53 α) Ο τρόπος μεταφοράς της οδηγίας 
είναι εξαιρετικής σημασίας για τις 
προσπάθειες απλοποίησης καθώς και για 
τη διασφάλιση ομοιόμορφης προσέγγισης 
όσον αφορά την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις, πράγμα που 
συμβάλλει στην απαραίτητη ασφάλεια 
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δικαίου για τις αναθέτουσες αρχές, ιδίως 
σε μη κεντρικό επίπεδο, καθώς και για τις 
ΜΜΕ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει, επομένως, να διασφαλίσουν τη 
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη το σημαντικό 
αντίκτυπο που έχει η εθνική νομοθεσία 
για τις δημόσιες συμβάσεις στη 
διαδικασία πρόσβασης στους πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα κράτη 
μέλη να αποφύγουν όσο είναι δυνατόν τον 
κατακερματισμό κατά την ερμηνεία και 
την εφαρμογή, συμβάλλοντας, 
ταυτόχρονα, στην απλοποίηση σε εθνικό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά δεν παρεμποδίζει τις προσπάθειες για 
απλοποίηση και εναρμόνιση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των κανόνων 
στην Ένωση, πράγμα το οποίο θα επηρέαζε κυρίως τις ΜΜΕ και τις μικρότερες αναθέτουσες 
αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53 β) Επιπροσθέτως, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν κατά 
διαστήματα εκστρατείες κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης και να έρχονται σε 
διαβουλεύσεις με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές καθώς και τις 
ΜΜΕ, με τη συμμετοχή και άλλων 
ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η συμμετοχή στις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων αφού προηγηθεί ενημέρωση, 
να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων και να 
αναπτυχθεί η απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ των 
αναθετουσών αρχών εντός των τοπικών 
και περιφερειακών διοικήσεων, με σκοπό 
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να εφαρμόζονται καινοτόμες διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και 
υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται 
μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί 
μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω έννοια είναι πολύ γενική και ασαφής.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα XVI ρυθμίζονται 
αποκλειστικά από τα άρθρα 74 έως 76 
της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η μορφή της προτεινόμενης οδηγίας είναι τέτοια που οι κοινωνικές και λοιπές υπηρεσίες 
διέπονται μόνο από τα άρθρα 74-76. Για λόγους σαφήνειας αυτό πρέπει να δηλωθεί όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα στο κείμενο της πρότασης.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των δημοσίων αρχών, σε όλα 
τα επίπεδα, να αποφασίζουν εάν, πώς και 
σε ποιον βαθμό θέλουν να ασκήσουν 
κάποιες δημόσιες λειτουργίες. Οι 
δημόσιες αρχές μπορούν να εκτελούν 
καθήκοντα δημόσιου συμφέροντος 
χρησιμοποιώντας τους δικούς τους 
πόρους, χωρίς να υποχρεούνται να 
προσφεύγουν σε εξωτερικούς 
οικονομικούς παράγοντες. Τούτο μπορούν 
να πράττουν σε συνεργασία με άλλες 
δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» 
νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν 
ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, 
πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο 
8·

(11) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» 
νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν 
ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, 
πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο 
8· σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 
που βασίζονται στη γνώση και οι 
πνευματικές υπηρεσίες, δηλαδή οι 
υπηρεσίες οι οποίες δεν αποδίδουν 
απαραίτητα τα ίδια αποτελέσματα, διότι 
ουσιαστικά παρέχουν λύσεις σε ζητήματα 
εκτελώντας πνευματική εργασία. Για 
τέτοιου είδους υπηρεσίες ενδέχεται να 
υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται 
περιγραφή του στόχου ή της εργασίας, 
ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, 
ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εκ των 
προτέρων σαφής και πλήρης περιγραφή 
της υπηρεσίας (δήλωση εργασιών με 
προκαθορισμένες παραμέτρους).

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πτυχές και διατάξεις της οδηγίας ενδέχεται να είναι άσχετες ή να στερούνται 
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νοήματος εάν πρόκειται για πνευματικές υπηρεσίες λόγω της ειδικής/ιδιαίτερης φύσης των 
υπηρεσιών αυτών, καθώς το αποτέλεσμα τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς πριν την 
περάτωσή τους.  Παράδειγμα, οι αντίστροφες δημοπρασίες.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α ) ως «κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία 
παραγωγής» νοείται η διαδικασία 
παραγωγής στην οποία η παροχή 
εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
πληροί την νομοθεσία, τους κανόνες και 
τα πρότυπα στον τομέα της υγείας και 
ασφαλείας, των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
στον χώρο εργασίας. Η αρχή της ίσης
μεταχείρισης στον χώρο εργασίας 
αναφέρεται στον σεβασμό των όρων και 
προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στην 
απασχόληση, όπου περιλαμβάνονται και η 
νομοθεσία, οι κανόνες και τα πρότυπα 
στον τομέα της υγείας και ασφαλείας, 
των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων που καθορίζονται από την 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις 
συλλογικές συμβάσεις, που εφαρμόζονται 
στον τόπο που πραγματοποιείται η 
παροχή εργασιών, υπηρεσιών και 
προμηθειών·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί στις αναθέτουσες αρχές δυνατότητα να ενθαρρύνουν τις θετικές 
εργασιακές συνθήκες και να ανακόψουν το κοινωνικό ντάμπινγκ για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Σκοπός του ορισμού αυτού είναι να υπάρχει στη συνέχεια στην οδηγία η 
δυνατότητα παραπομπής στην κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία παραγωγής.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

(β) 300.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε 
περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει 
μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των τιμών των κατώτατων ορίων εγγυάται αποτελεσματικότερη ισορροπία 
μεταξύ του διοικητικού φόρτου και του ελέγχου των διαδικασιών ανάθεσης. Οι νέες τιμές είναι 
περισσότερο ρεαλιστικές συγκριτικά με την εκτίμηση της Επιτροπής.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – 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) 500.000 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·

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των τιμών των κατώτατων ορίων εγγυάται αποτελεσματικότερη ισορροπία 
μεταξύ του διοικητικού φόρτου και του ελέγχου των διαδικασιών ανάθεσης. Οι νέες τιμές είναι 
περισσότερο ρεαλιστικές συγκριτικά με την εκτίμηση της Επιτροπής.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τιμή των κατώτατων ορίων θα 
προσαρμόζεται σε ετήσια βάση ανάλογα 
με τις μεταβολές του εναρμονισμένου 
δείκτη τιμών καταναλωτή Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου.

Αιτιολόγηση

Η καθορισμένη τιμή των κατώτατων ορίων δεν εκφράζει τις διαρκείς μεταβολές της 
πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Η σύνδεση των κατώτατων ορίων με έναν καθιερωμένο 
δείκτη και η προσαρμογή τους ανάλογα με αυτόν θα αποτελούσε κατάλληλο μέτρο.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από τις 30 
Ιουνίου 2014, η Επιτροπή επαληθεύει αν 
τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ) αντιστοιχούν 
στα κατώτατα όρια που προβλέπονται στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, τα αναθεωρεί.

Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από τις 30 
Ιουνίου 2014, η Επιτροπή επαληθεύει αν 
τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ) αντιστοιχούν 
στα κατώτατα όρια που προβλέπονται στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, τα αναθεωρεί, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
σχετικά με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για ορισμένους τομείς και είδη 
συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητείται η γνώμη των κρατών μελών πριν την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων 
για ορισμένους τομείς και είδη συμβάσεων.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν προβαίνει στην αναθεώρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αναθεωρεί 
επιπλέον:

2. Όταν προβαίνει στην αναθεώρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και κατόπιν 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή αναθεωρεί επιπλέον:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητείται η γνώμη των κρατών μελών πριν την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων 
για ορισμένους τομείς και είδη συμβάσεων.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· (γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες 
διευθέτησης διαφορών, νομικές υπηρεσίες 
καθώς και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες·

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

(δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες απαραίτητες για την εφαρμογή 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του 
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κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και 
συναλλαγές που να επιτρέπουν στις 
αναθέτουσες αρχές να αποκτούν χρήματα 
ή κεφάλαια·

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) συμβάσεις απασχόλησης· (ε) συμβάσεις απασχόλησης ή συλλογικές 
συμβάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και 
απασχόλησης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει απάντηση στις ανησυχίες που προκάλεσε η 
απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-271/08 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γερμανίας. Το 
προτεινόμενο κείμενο βασίζεται στην παράγραφο 59 της υπόθεσης Albany 67/97/ΔΕΚ και 
αποσκοπεί να εξαιρέσει τις συλλογικές συμβάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης, μεταξύ άλλων συμβάσεις για καθεστώτα και ασφαλίσεις 
συμπληρωματικής σύνταξης κ.λπ.

Τροπολογία 31

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 την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

(β) το σύνολο των δραστηριοτήτων του εν 
λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για 
την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας·
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Αιτιολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν αποσκοπεί στο κέρδος αλλά στην ικανοποίηση των 
αναγκών των πολιτών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στον τομέα των υπηρεσιών αυτών. 

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, εκτός εάν δεν 
υπήρχε πρόθεση ή πρόβλεψη για την 
ιδιωτική συμμετοχή κατά τη φάση της 
αρχικής σύμβασης.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές σύναψης δημόσιων συμβάσεων Σκοπός και αρχές σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη υπέδειξαν ότι πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον σκοπό της 
οδηγίας.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των 
δημόσιων κεφαλαίων, η προώθηση των 
δημόσιων συμβάσεων υψηλής ποιότητας, 
η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η 
λειτουργία των αγορών δημόσιων 
συμβάσεων και η διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για επιχειρήσεις και άλλους 
παρόχους κατά την παροχή προμηθειών, 
υπηρεσιών και συμβάσεων δημόσιων 
έργων στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής 
υποβολής προσφορών για ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων. Οι δημόσιες 
συμβάσεις χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, τη 
στήριξη κοινών κοινωνικών στόχων και 
την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. Είναι δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα να 
αποφασίζουν πώς επιθυμούν να 
αναθέτουν και να οργανώνουν τις 
υπηρεσίες τους.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις που αφορούν την κοινωνική 
προστασία και την προστασία της 
απασχόλησης καθώς και τις εργασιακές 
συνθήκες που ισχύουν στον χώρο 
εκτέλεσης της εργασίας, της υπηρεσίας ή 
της προμήθειας όπως προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία ή/και τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις διατάξεις του 
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διεθνούς εργατικού δίκαιου που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XI και 
ειδικά στη Σύμβαση 94 της ΔΟΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επισημαίνει τη σημασία της σύμβασης 94 της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας 
(δημόσιες συμβάσεις) που ρυθμίζουν συγκεκριμένα τις δημόσιες προμήθειες. Η ΕΕ πρέπει να 
δεσμευθεί στα πρότυπα της ΔΟΕ.

Τροπολογία 36

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.

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 επίπεδα 
επαγγελματικών προσόντων των μελών 
του προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο φαίνεται να εννοεί ότι για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες στο μεγαλύτερο 
μέρος τους παρέχονται από επαγγελματικό προσωπικό (όπως οι μηχανολογικές υπηρεσίες), 
ίσως χρειάζεται να προσδιορίζονται οι ομάδες έργου από τους υποψηφίους στην αίτηση 
συμμετοχής. Είναι πρακτικά αδύνατον να δεσμεύσει η προσφορά το προβλεπόμενο προσωπικό 
σε αυτή τη φάση, δεδομένης της συνολικής διάρκειας της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
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κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα 
εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που 
έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με 
αναπηρία και μειονεκτούντων 
εργαζομένων, ή να προβλέπουν την 
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα 
προγράμματα είναι εργαζόμενοι με 
αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων σε:

α) προστατευόμενα εργαστήρια ή να 
προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων 
αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον η 
πλειοψηφία των εμπλεκόμενων 
εργαζομένων είναι άτομα με αναπηρίες, 
τα οποία λόγω της φύσης ή της 
σοβαρότητας της αναπηρίας τους, δεν 
μπορούν να ασκούν επαγγέλματα υπό 
φυσιολογικές συνθήκες ή να βρουν 
εύκολα εργασία στην κανονική αγορά·
β) κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
προγράμματα που έχουν ως κύριο σκοπό 
την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 
μειονεκτούντων εργαζομένων, εφόσον 
περισσότεροι από το 30% των 
εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις ή 
στα προγράμματα είναι εργαζόμενοι με 
αναπηρίες ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία και των 
μειονεκτούντων εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και να ενισχύεται 
η κοινωνική συνοχή. Εντούτοις, οι δύο περιπτώσεις πρέπει να διαχωριστούν και να λαμβάνουν 
διαφορετική αντιμετώπιση.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει καμία 
πληροφορία που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και την οποία είτε
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτική, είτε 
όχι, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και 
των εμπιστευτικών πτυχών των 
προσφορών, εκτός εάν αυτό θεωρείται 
απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας ή της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, να μην αποκαλύπτεται καμία 
πληροφορία, εκτός αν υπάρχει λόγος.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

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 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο τέσσερα 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, 
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παρόντος άρθρου. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Αιτιολόγηση

Η ακόλουθη παράγραφος διασφαλίζει επαρκώς ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν περιορισμένους 
λόγους για αιτιολόγηση.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
βασίζονται στη γνώση·

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση αποτελεί τη μόνη διαδικασία που είναι 
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κατάλληλη για δημιουργικές υπηρεσίες διότι το αποτέλεσμά τους δεν μπορεί να προκαθοριστεί. 
Για το λόγο αυτό, οι πνευματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση 
(ορισμός που προτείνεται στο άρθρο 1) πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς ως τέτοιες και πρέπει 
να καταστεί υποχρεωτική η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 52 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
διαγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Τα νέα χρονικά όρια είναι πολύ μικρά από πρακτική άποψη, ιδίως για τις ΜΜΕ, και θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – 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 ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται η προκαταρκτική 
διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Αιτιολόγηση

Τα νέα χρονικά όρια είναι πολύ μικρά από πρακτική άποψη, ιδίως για τις ΜΜΕ, και θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς.

Αιτιολόγηση

Τα νέα χρονικά όρια είναι πολύ μικρά από πρακτική άποψη, ιδίως για τις ΜΜΕ, και θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται 
σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες 
αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική 
διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως 
μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των 
προσφορών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου, μπορεί, ως γενικός 
κανόνας, να περιορίζεται σε 36 ημέρες,
αλλά σε καμία περίπτωση σε λιγότερες 
από 22 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Τα νέα χρονικά όρια είναι πολύ μικρά από πρακτική άποψη, ιδίως για τις ΜΜΕ, και θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός 
ενός διαστήματος 45 ημερών έως 12 
μηνών πριν από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

(β) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός 
ενός διαστήματος 52 ημερών έως 12 
μηνών πριν από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Τα νέα χρονικά όρια είναι πολύ μικρά από πρακτική άποψη, ιδίως για τις ΜΜΕ, και θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται 
με τους προσφέροντες τις προσφορές που 
αυτοί υποβάλλουν, προκειμένου να 
βελτιωθεί το περιεχόμενο των προσφορών 
ώστε να αντιστοιχεί καλύτερα στα 
κριτήρια ανάθεσης και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

Οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται 
με τους προσφέροντες το περιεχόμενο της 
προσφοράς, σύμφωνα με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ο τρόπος διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης και η διατήρηση των 
ελάχιστων απαιτήσεων.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν 
στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 

Οι αναθέτουσες αρχές ενεργούν με τη 
μέγιστη καλή πίστη και δεν αποκαλύπτουν 
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προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στον 
διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν 
λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή 
γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται 
σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων 
συγκεκριμένων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 
διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στον 
διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του, η οποία 
δεν μπορεί να επιβληθεί ως όρος για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκής προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας για τις λύσεις που προτείνει ο προσφέρων στο πλαίσιο της προσφοράς του. 

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας 
ανταγωνιστικού διαλόγου είναι 12 μήνες 
από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου θεσπίστηκε στην οδηγία του 2004. Η μέχρι σήμερα 
εμπειρία απέδειξε ότι υπάρχει ο κίνδυνος επιλεκτικής συμπεριφοράς στον ανταγωνιστικό 
διάλογο, επομένως οι υποψήφιοι ενδέχεται να μην παρουσιάζουν καινοτόμες λύσεις μέχρι την 
τελευταία φάση του διαλόγου ή την τελική προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία θα 
μπορούσε να διαρκέσει υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Η εμπειρία μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι 
είναι σημαντικό να απαιτείται τεχνικό περιεχόμενο.

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους·

i) έλλειψη ανταγωνισμού για νομικούς ή 
τεχνικούς λόγους·
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Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη 
δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα που δεν 
μπορούσε να προβλέψει η αναθέτουσα 
αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι 
περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για 
νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται 
στην επανάληψη παρομοίων έργων ή 
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική 
μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε 
αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία 
έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία 
προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 
1. Στη βασική μελέτη επισημαίνεται η 
έκταση πιθανών συμπληρωματικών 
έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες θα ανατεθούν.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για 
νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται 
στην επανάληψη παρομοίων έργων ή 
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική 
μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε 
αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία 
έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία 
προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 
1.
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Αιτιολόγηση

Τα πιθανά συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες στη βασική μελέτη θα αναφέρονται με το μέσο 
«Επιλογή». Η πρόσθετη επισήμανση είναι περιττή.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μια συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το όριο που ορίζουν οι εθνικές 
διατάξεις του εκάστοτε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Για λόγους καλύτερης ρύθμισης, το κατάλληλο μέτρο θα ήταν να οριστεί το ανώτατο όριο 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε κράτους μέλους.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών.

Μόνο για τυποποιημένες υπηρεσίες και 
προμήθειες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους 
παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές 
ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών. Συμβάσεις 
υπηρεσιών ή έργων οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο διανοητική ιδιοκτησία, όπως 
ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών.
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία 
που διέπει την ανάθεση της σύμβασης 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κατωτέρω κανόνες:

5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει 
την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, η εθνική νομοθεσία που 
διέπει την ανάθεση της σύμβασης 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τους 
κατωτέρω κανόνες:

Αιτιολόγηση

Όπως και στην παράγραφο 6, πρέπει να διευκρινιστεί η συγκεκριμένη περίπτωση έλλειψης 
συμφωνίας στην οποία αναφέρεται αυτή η παράγραφος.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους 
άλλους υποψηφίους και στους 
προσφέροντες τυχόν σχετικών 
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων και τον προσδιορισμό 
επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή 
των προσφορών – ή που προέκυψαν από 
αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
μόνο εάν η αναθέτουσα αρχή αποδείξει 
ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την 
υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.
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Αιτιολόγηση

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Τροπολογία 57

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.

Τα χαρακτηριστικά αυτά επίσης 
αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου 
ζωής τους, και κοινωνικά βιώσιμη 
διαδικασία παραγωγής όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 σημείο 22 και 22α (νέο).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί στις αναθέτουσες αρχές δυνατότητα να ενθαρρύνουν τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί ήδη στις τεχνικές 
προδιαγραφές να ορίσει υψηλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφούν διευκρινίζουν 
επίσης αν θα απαιτηθεί η μεταβίβαση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφούν διευκρινίζουν 
επίσης αν θα απαιτηθεί η μεταβίβαση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
εάν ναι, τους όρους αμοιβής για την 
απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών.
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Αιτιολόγηση

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επί 
παραδείγματι να περιλαμβάνουν επίσης 
και απαιτήσεις που αφορούν: τις 
επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπέδων περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων καθώς και 
επιδόσεων ως προς την κοινωνικά 
βιώσιμη διαδικασία παραγωγής· την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί 
η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης· την 
ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές 
και τις μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και το 
ετικετάρισμα, τις οδηγίες χρήσης· 
χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής (όπως 
ορίζονται στο σημείο 22 του άρθρου 2)· 
χαρακτηριστικά της κοινωνικά βιώσιμης 
διαδικασίας παραγωγής (όπως ορίζονται 
στο σημείο 22α του άρθρου 2)· τους 
κανόνες σχεδιασμού και κοστολόγησης, 
τους όρους δοκιμής, ελέγχου και 
παραλαβής των έργων, 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 
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περατωμένα έργα καθώς και με τα υλικά 
ή τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα έργα 
αυτά.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, με την 
προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι 
επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν 
στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο της σύμβασης και στις 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη 
σύμβαση·

(α) με αναφορά στις επιδόσεις ή στις 
λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, με 
την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι 
επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν 
στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο της σύμβασης και στις 
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη 
σύμβαση· σύμφωνα με την παράγραφο 1 
ανωτέρω, οι τεχνικές προδιαγραφές 
μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή 
επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων 
που αφορούν τον κύκλο ζωής ή τα 
χαρακτηριστικά μιας κοινωνικά 
βιώσιμης διαδικασίας παραγωγής των 
ζητουμένων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών, πέραν των τεχνικών 
προδιαγραφών όσον αφορά τις επιδόσεις 
ή τις λειτουργικές απαιτήσεις των έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούνται·

Τροπολογία 61

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 

(α) οι απαιτήσεις για το σήμα αφορούν 
αποκλειστικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης ή την παραγωγή του 
αντικειμένου της σύμβασης και που είναι 
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έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών 
που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

κατάλληλα για τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών των έργων, προμηθειών 
ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο 
της σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Όταν περιορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης, δεν υπάρχει περιθώριο για σήματα που αφορούν για παράδειγμα το 
εργασιακό περιβάλλον.

Τροπολογία 62

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 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.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση προκαταρτικών διακηρύξεων πρέπει να είναι υποχρεωτική, για λόγους 
διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, ούτως ώστε να έχουν 
χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές εκ των προτέρων.
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Τροπολογία 63

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 κλειστές και ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη 
κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
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:

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση προκαταρτικών διακηρύξεων πρέπει να είναι υποχρεωτική, για λόγους 
διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, ούτως ώστε να έχουν 
χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές εκ των προτέρων.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται 
από τη συμμετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 
21 και 55, και πληροί τα κριτήρια επιλογής 
που καθορίζονται από την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 56, και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τους 
κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 64.

(β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται 
από τη συμμετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 
21 και 55, και πληροί τα κριτήρια επιλογής 
που καθορίζονται από την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 56, και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τους 
κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 64 και το άρθρο 
71.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 71 αναφέρεται στην υπεργολαβία που πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί.



AD\912426EL.doc 43/61 PE492.617v02-00

EL

Τροπολογία 65

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 
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.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν η 
προσφορά δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ρυθμίσεις 
και άλλες δεσμευτικές διατάξεις στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν 
στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας, της 
υπηρεσίας ή προμήθειας ή με διατάξεις 
του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΧΙ και εφόσον σχετίζονται 
με το αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 66

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:

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός για σοβαρούς λόγους πρέπει να είναι υποχρεωτικός σε όλα τα κράτη μέλη 
ανεξαιρέτως.

Τροπολογία 67

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
του κράτους μέλους ή της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, του περιβαλλοντικού δικαίου, ή 
των συλλογικών συμβάσεων, όπως π.χ. 
των συλλογικών μισθολογικών 
συμβάσεων, 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·

Τροπολογία 68

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει δείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα 
αρχή.

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει δείξει 
σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παρόμοιας φύσης.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι απαραίτητη για να αποφεύγονται επανειλημμένες περιπτώσεις παραβάσεων 
στο κράτος μέλος και στις τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες εντάσσονται συνολικά στο δημόσιο 
τομέα.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης η οποία 
βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα 
κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο. 
Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η 
ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.

διαγράφεται

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 
και 5 εφαρμόζονται στις διαδικασίες 
υπεργολαβίας και τους υπεργολάβους.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να δοθεί στις αναθέτουσες αρχές μεγαλύτερη δυνατότητα συνεκτίμησης της 
υπεργολαβίας.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
92 παράγραφος 1, το διαβατήριο παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 
92 παράγραφος 1, το διαβατήριο παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, 
εκτός εάν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι οι 
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οποίοι δικαιολογημένα επιτρέπουν στην 
αναθέτουσα αρχή να μην τηρήσει την 
προθεσμία αυτή.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες αναθέτουσες αρχές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την υλοποίηση 
της διάταξης αυτής και πρέπει να τους διατεθεί μεγαλύτερο διάστημα.

Τροπολογία 72

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 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 ο 
ελάχιστος αριθμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, προεπιλεγμένων 
υποψηφίων.

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο πρέπει να διασαφηνιστεί και να προσδιορίζεται ευκολότερα, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι παρερμηνείες των διατάξεων.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κριτήριο που αναφέρεται στο σημείο 
α) υπερισχύει έναντι του κριτηρίου που 
αναφέρεται στο στοιχείο β), εκτός εάν 
δικαιολογείται η παρέκκλιση από αυτό.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προτιμάται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς επιτρέπει 
την εξεύρεση της καλύτερης και πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομικής και 
κοινωνικής απόψεως και να επιδιώκεται καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ωστόσο, οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το δεύτερο κριτήριο, εάν η 
επιλογή τους δικαιολογείται ικανοποιητικά.

Τροπολογία 74

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, 
κοινωνική και περιβαλλοντική 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 ή την 
παραγωγή του αντικειμένου της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη της στα 
κριτήρια ανάθεσης ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής.

Τροπολογία 75

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 

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
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καινοτόμου χαρακτήρα· χαρακτηριστικών, της συμβολής στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και στην απασχόληση 
και του καινοτόμου χαρακτήρα· κριτήρια 
διαδικασίας κύκλου ζωής και διεργασίας 
κοινωνικά βιώσιμης παραγωγής, που 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν και την 
απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων ή 
μελών ευάλωτων ομάδων·

Τροπολογία 76

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·

(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, καθώς και οι ικανότητες, οι 
δυνατότητες και η επαγγελματική 
συμπεριφορά κάθε υπεργολάβου με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού 
προσωπικού και η περαιτέρω εκχώρηση 
υπεργολαβίας να είναι δυνατή μόνο 
κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι αντικαταστάσεις ή οι περαιτέρω 
υπεργολαβίες διασφαλίζουν ισοδύναμη 
οργάνωση και ποιότητα·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει σκοπό να διευρύνει τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
συνυπολογίζουν την υπεργολαβία.

Τροπολογία 77

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·

(α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 25% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·

Τροπολογία 78

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·

(β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 10% 
από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς·

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου 
ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου 
ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 



PE492.617v02-00 50/61 AD\912426EL.doc

EL

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.

προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης, ή οι 
νόμοι, κανονισμοί και λοιπές δεσμευτικές 
διατάξεις των κρατών μελών 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.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επανεισάγει το άρθρο 55, παράγραφος 1, εδάφιο δ της ισχύουσας οδηγίας 
περί δημοσίων συμβάσεων (2004/18/EΚ). Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να αρνούνται να αναθέσουν σύμβαση σε προσφέροντα ο οποίος δεν πληροί τους νόμους και 
κανονισμούς. Η αναφορά στους κανονισμούς στο παρόν άρθρο δεν πρέπει να περιοριστεί στη 
νομοθεσία της Ένωσης σε συγκεκριμένους ρυθμιστικούς τομείς. Το άρθρο πρέπει να επεκταθεί 
προκειμένου να περιλάβει εθνική νομοθεσία και συστήματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τις 
διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών 
εργασίας:
(α) Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναφέρει, ή να υποχρεώνεται από ένα 
κράτος μέλος να αναφέρει, στα έγγραφα 
της σύμβασης τον οργανισμό ή τους 
οργανισμούς από τους οποίους οι 
υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να 
λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη 
φορολογία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν 
κανονικά στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν τα έργα ή οι παροχές 
υπηρεσιών, και οι οποίες εφαρμόζονται 
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στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες ή 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.
(β) Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις 
πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ζητεί από τους 
προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων να 
αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την 
κατάρτιση της προσφοράς τους, τις 
υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις 
περί προστασίας της απασχόλησης και 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν κατά 
κανόνα στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν τα έργα ή οι παροχές 
υπηρεσιών.
(γ) Τα κράτη μέλη που διαθέτουν 
προστασία για δημοσίους υπαλλήλους 
που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες (εντός 
του δημοσίου τομέα) μπορούν να 
ζητήσουν την παροχή ισότιμης 
προστασίας σε εργαζόμενο ο οποίος 
απασχολείται από οικονομικό φορέα, εάν 
ο οικονομικός φορέας παρέχει δημόσια 
χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται με μικρές τροποποιήσεις το άρθρο 27 της ισχύουσας οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΕΚ 2004/18). Πρόκειται για ένα σημαντικό άρθρο το οποίο δεν πρέπει να 
διαγραφεί. Πρέπει να γίνει σεβαστή η προστασία για καταγγέλλοντες στα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ή επιθυμούν να διαθέτουν τέτοια δικαιώματα και κανονισμούς.

Τροπολογία 82

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 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 

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 
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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.

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 εκ των υστέρων 
και παρέχουν νομοθεσία που επιτρέπει 
στην αναθέτουσα αρχή να ακυρώσει το 
καθεστώς του υπογράφοντος κύριου 
εργολήπτη χωρίς επανάληψη του 
διαγωνισμού εάν αυτό απαιτείται για να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 
πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Εάν κριθεί απαραίτητο (πχ σε περίπτωση αφερεγγυότητας του κύριου εργολήπτη), η αναθέτουσα 
αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταργεί την εντολή χωρίς να ζημιώνεται η ασφάλεια 
δικαίου. Οι εθνικές διατάξεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να 
ακυρώνει το καθεστώς του υπογράφοντος και να επαναδιαπραγματεύεται αμφισβητούμενους 
όρους της σύμβασης. Παράλληλα, το δικαίωμα έγερσης αντιρρήσεων ως προς αδικαιολόγητες 
πληρωμές του κύριου εργολήπτη πρέπει να επιτρέπεται μόνο μετά την περάτωση της σύμβασης, 
διαφορετικά οι υπεργολάβοι θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τον διαγωνισμό.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ή 
αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού 
φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής 
στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, μεταφοράς 
κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων,
αφερεγγυότητας ή βάσει συμβατικής 
ρήτρας άλλου οικονομικού φορέα ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή 
δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει 
στόχο την αποφυγή της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως θεμιτό για την αναθέτουσα αρχή, υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου, να 
αντιτίθεται στην αντικατάσταση συμβατικού εταίρου επειδή το νέο συμβατικό μέρος δεν παρέχει 
τις ίδιες οικονομικές εγγυήσεις και ικανότητες με το μέρος που αντικαθιστά, για την εκτέλεση 
της σύμβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον οι όροι δεν έχουν μεταβληθεί.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιέχουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρος 
Θ.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 

διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 91.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Αιτιολόγηση

Η ειδική μεταχείριση υπηρεσιών αιτιολογείται μόνο εφόσον ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ίδιας 
φύσης και δεν πρέπει να πραγματοποιούνται διακρίσεις κατά των νομικών υπηρεσιών που 
βασίζονται στις ίδιες αρχές της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη διασφάλισης της καθολικής 
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ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας.

πρόσβασης, της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, του προσιτού 
κόστους της διαθεσιμότητας, της 
ασφάλειας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Αυτά τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι απαραίτητα και πρέπει να 
διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο παρόν πλαίσιο.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
προβλέπουν ότι οι κοινωνικές και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XVI αναλαμβάνονται από 
συγκεκριμένο είδος οικονομικού φορέα.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες 
διεκπεραιώνονται μόνο από συγκεκριμένο είδος επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η 
ανάθεση κοινωνικών υπηρεσιών σε ένα είδος επιχείρησης που επιδιώκει μόνο το κέρδος και 
δεν προάγει την περίθαλψη για τους πολίτες. Η τροπολογία έχει σχέση με τις δυνατότητες των 
περιφερειών της Ευρώπης να καταρτίζουν τις δικές τους στρατηγικές για τη δημιουργία 
οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, για τη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς 
και για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους ως τόποι όπου ζουν και εργάζονται άνθρωποι.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στις συμβάσεις για τις κοινωνικές και 
λοιπές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα XVI, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν από τους 
οικονομικούς φορείς να επανεπενδύσουν 
στη συγκεκριμένη δράση τα κέρδη που 
θα προκύψουν από τη δράση αυτή, ή να 
κάνουν αποδεκτούς ως προσφέροντες 
μόνον μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να τονιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν απαιτήσεις 
που διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, 
ακόμη και όταν χρησιμοποιούν δημόσιες συμβάσεις και όχι μόνο εσωτερικές δραστηριότητες. Η 
τροπολογία έχει σχέση με τις δυνατότητες των περιφερειών της Ευρώπης να καταρτίζουν τις 
δικές τους στρατηγικές για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, για τη 
διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους ως 
τόποι όπου ζουν και εργάζονται άνθρωποι.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 γενικών και ειδικών νομικών 
συμβουλών και πρακτικής καθοδήγησης
στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων
και των αρχών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων·

Αιτιολόγηση

Ως εξειδικευμένη και κεντρική αρχή, το ανεξάρτητο όργανο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την 
παροχή νομικών συμβουλών και πρακτικής καθοδήγησης σε γενικές και ειδικές υποθέσεις στις 
αναθέτουσες αρχές, σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων και των αρχών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
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Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 όλων των
παρατυπιών στις δημόσιες συμβάσεις·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται στο σημείο αυτό οι παρατυπίες κάθε είδους, ανεξάρτητα 
από το βαθμό σοβαρότητας, προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο η νομιμότητα των 
διαδικασιών που διεκπεραιώνουν οι αναθέτουσες αρχές και για λόγους εκμάθησης από τα 
λάθη.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο 
και κάθε υλοποίηση δυναμικού 
συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές 
συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Για κάθε δημόσια σύμβαση πάνω από το 
όριο, ανεξάρτητα αν είναι σύμβαση ή 
συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση 
δυναμικού συστήματος αγορών, οι 
αναθέτουσες αρχές συντάσσουν γραπτή 
έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη σύνταξης γραπτών εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρέπει να 
είναι απαραίτητη μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν το όριο. Εάν αυτό ίσχυε 
και για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω από το όριο, θα προέκυπτε πλήθος γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. Η επιβάρυνση αυτή πρέπει να είναι αναλογική σε λογικά πλαίσια με τα χρηματικά 
ποσά που διακυβεύονται.



PE492.617v02-00 58/61 AD\912426EL.doc

EL

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 85 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν 
αιτήσεώς τους.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να επιβάλλεται μια τέτοιου είδους υποχρέωση υποβολής έκθεσης εάν δεν 
είναι υποχρεωτική η υποβολή των ευρημάτων.

Τροπολογία 96

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, στις δημόσιες συμβάσεις, και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή 
κατανόηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η λήψη της 
κατάλληλης και έγκαιρης ενημέρωσης και 
υποστήριξης, μεταξύ άλλων και μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων ή των υφιστάμενων 
δικτύων που προορίζονται ειδικά για 
επιχειρηματική υποστήριξη.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ιδιαίτερα τεχνικό χαρακτήρα των κειμένων. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τις ΜΜΕ να 
μπορούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που χρειάζονται εγκαίρως.
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Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 46, 47 και 48 περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για τον φορέα ή τους φορείς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η εύρεση πληροφοριών για τους φορείς που παρέχουν υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές και 
επιχειρήσεις πρέπει να είναι διαδεδομένη και εύκολη.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, με τη 
βοήθεια της Επιτροπής, για την 
καθοδήγηση των αναθετουσών αρχών σε 
σχέση με την εκτίμηση της ύπαρξης ή 
απουσίας διασυνοριακών συμφερόντων 
σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως 
προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών κατά 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από μέσα της 
πολιτικής για τη συνοχή ή άλλα μέσα της 
ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με 
τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων, και ιδίως με τις παραγράφους 7 και 15 της 
γνωμοδότησης αυτής.

Τροπολογία 99
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:
79112000-2 Υπηρεσίες νομικής 
εκπροσώπησης
79100000-5 Νομικές υπηρεσίες
79110000-8 Νομικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες νομικής 
εκπροσώπησης
79111000-5 Νομικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες
79112100-3 Υπηρεσίες εκπροσώπησης 
ενδιαφερόμενων μερών
79120000-1 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών σε θέματα διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας
79121000-8 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών σε θέματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας
79121100-90 Υπηρεσίες παροχής νομικών 
συμβουλών σε θέματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογισμικού
79130000-4 Υπηρεσίες νομικής 
τεκμηρίωσης και επικύρωσης
79131000-1 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης
79132000-8 Υπηρεσίες επικύρωσης
79140000-7 Νομικές συμβουλευτικές και 
ενημερωτικές υπηρεσίες

Αιτιολόγηση

Η ειδική μεταχείριση υπηρεσιών αιτιολογείται μόνο εφόσον εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες 
της ίδιας φύσης και δεν πρέπει να πραγματοποιούνται διακρίσεις κατά των νομικών υπηρεσιών 
που βασίζονται στις ίδιες αρχές τήρησης του απορρήτου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Σύναψη δημόσιων συμβάσεων
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