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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων είναι εκ φύσεως σύνθετο, ιδίως για τις μικρές 
τοπικές αρχές και τις ΜΜΕ, και για αυτό το λόγο πρέπει να 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 προκειμένουν 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.  

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 
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αποφευχθούν περαιτέρω περιπτώσεις αποτυχημένης εφαρμογής των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις· Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια 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 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διασφαλίζεται το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό για τις 
συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις για το 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων από μια ορισμένη αξία και 
άνω. Ο συντονισμός τέτοιου είδους είναι 
απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή των αρχών της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως της αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της 
ελευθερίας της εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
των αρχών που απορρέουν από αυτές, 
όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 

(2) Προκειμένου να διασφαλίζεται το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό για τις 
συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις για το 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων από μια ορισμένη αξία και 
άνω. Ο συντονισμός τέτοιου είδους είναι 
απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή των αρχών της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως της αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της 
ελευθερίας της εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
των αρχών που απορρέουν από αυτές, 
όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της 
αναλογικότητας και η αρχή της 
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διαφάνειας. Λαμβάνοντας υπόψη το 
χαρακτήρα των τομέων που επηρεάζονται 
από τέτοιου είδους συντονισμό, οι τομείς 
αυτοί θα πρέπει, παράλληλα με την 
προστασία της εφαρμογής των εν λόγω 
αρχών, να θεσπίσουν ένα πλαίσιο ορθής 
εμπορικής πρακτικής και να επιτρέπουν το 
μέγιστο περιθώριο ευελιξίας.

διαφάνειας. Λαμβάνοντας υπόψη το 
χαρακτήρα των τομέων που επηρεάζονται 
από τέτοιου είδους συντονισμό, οι τομείς 
αυτοί θα πρέπει, παράλληλα με την 
προστασία της εφαρμογής των εν λόγω 
αρχών, να θεσπίσουν ένα πλαίσιο ορθής 
εμπορικής πρακτικής και να επιτρέπουν το 
μέγιστο περιθώριο ευελιξίας, σε όλα τα 
επίπεδα της διαδικασίας σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, ιδιαίτερα ευνοϊκό 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων 
πρέπει να τηρούν τον καταμερισμό των 
αρμοδιοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 
14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26. Η 
εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν πρέπει 
να προσκρούει στην ελευθερία που 
διαθέτουν οι δημόσιες αρχές για να 
αποφασίζουν πώς θέλουν να 
εκπληρώνουν τη δημόσια αποστολή τους.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν 
ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», ως ένα από τα μέσα που 
βασίζονται στην αγορά και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
έξυπνης, αειφόρου και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποδοτικότερη 
χρησιμοποίηση των δημόσιων κονδυλίων. 
Για το σκοπό αυτό, οι τρέχοντες κανόνες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
εγκρίθηκαν δυνάμει της οδηγίας 
2004/17/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 

(4) Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν 
ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», ως ένα από τα μέσα που 
βασίζονται στην αγορά και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
έξυπνης, αειφόρου και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποδοτικότερη 
χρησιμοποίηση των δημόσιων κονδυλίων. 
Για το σκοπό αυτό, οι τρέχοντες κανόνες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
εγκρίθηκαν δυνάμει της οδηγίας 
2004/17/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
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τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν με σκοπό να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές η 
καλύτερη χρήση της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που υποστηρίζουν κοινούς 
στόχους για την κοινωνία. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι βασικές 
έννοιες και νοήματα προκειμένου να 
διασφαλίζεται καλύτερη ασφάλεια δικαίου 
και να ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές 
από τη σχετική καθιερωμένη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν με σκοπό να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, απλοποιώντας και 
ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα την πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και 
να επιτραπεί στους αγοραστές η καλύτερη 
χρήση της σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
που υποστηρίζουν κοινούς στόχους για την 
κοινωνία, με την επιφύλαξη της 
αυτονομίας της απόφασης των 
αγοραστών σχετικά με το τι αναθέτουν 
και αγοράζουν. Επίσης, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστούν οι βασικές έννοιες και 
νοήματα προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια, η ισότητα, καλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική καθιερωμένη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να εμπλέκεται η αυτονομία των αγοραστών να αποφασίζουν για το τι θα αγοράσουν.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι 
απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη 
συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για 
τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

(13) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων σε μια διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι 
απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη 
συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για 
τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 



AD\915062EL.doc 7/42 PE492.648v02-00

EL

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

την παραβίαση των βασικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης και σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά 
συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι δεν 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες 
συμπεριφορές και θα αποκλείονται εάν η 
εν λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής, τόσο 
από τη διαδικασία σύναψης δημοσίας 
συμβάσεως όσο και από μελλοντικές 
διαδικασίες συμβάσεων εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η έρευνα και η καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και 
της κοινωνικής καινοτομίας, 
συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς 
της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει 
να κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση 
των δημόσιων συμβάσεων για την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας. Η αγορά 
καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, 
αντιμετωπίζοντας σημαντικές κοινωνικές 
προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη 
της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για 
το χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
οφέλη από την άποψη της δημιουργίας 
νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και 
κατά συνέπεια της προώθησης αειφόρου 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
οδηγία πρέπει να συμβάλει στη 

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

ανάπτυξης. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
συμβάλει στη διευκόλυνση των 
συμβάσεων καινοτομίας και να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους 
της «Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, 
πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία 
επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς να 
καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη 
σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη 
και την επακόλουθη αγορά νέων, 
καινοτόμων προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να 
παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα 
επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. 
Η σύμπραξη πρέπει να είναι δομημένη 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την 
απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου λύσης χωρίς μονοπωλιακό 
έλεγχο της αγοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σημαντικά τη δημοσίευση 
προκηρύξεων και να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
εξελιχθούν στα τυποποιημένα μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων 
προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται τα εν 
λόγω ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, 
ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται 
με το συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 

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

ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται 
με το συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε επίπεδο Ένωσης. Συν τοις 
άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας που 
περιλαμβάνουν κατάλληλες λειτουργίες 
μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις 
αναθέτουσες αρχές να προλαμβάνουν, να 
εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα 
που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Έχει εμφανιστεί μια ισχυρή τάση προς 
τη συγκέντρωση της ζήτησης από τους 
δημόσιους αγοραστές στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης, με 
στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
τιμών και κόστους συναλλαγής. καθώς και 
τη βελτίωση και ενίσχυση του 
επαγγελματισμού στη διαχείριση των 
δημόσιων συμβάσεων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης των 
αγορών είτε βάσει των εμπλεκόμενων 
αναθέτοντων φορέων είτε βάσει του όγκου 
και της αξίας τους με την πάροδο του 
χρόνου. Ωστόσο, η συγκέντρωση και η 
κεντρική διαχείριση των αγορών πρέπει να 
υπόκειται σε προσεκτική παρακολούθηση 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική 
συγκέντρωση αγοραστικής δύναμης και οι 
αθέμιτες πρακτικές και να διαφυλαχθεί η 
διαφάνεια και ο ανταγωνισμός, καθώς και 
οι ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(28) Έχει εμφανιστεί μια ισχυρή τάση προς 
τη συγκέντρωση της ζήτησης από τους 
δημόσιους αγοραστές στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης, με 
στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
τιμών και κόστους συναλλαγής. καθώς και 
τη βελτίωση και ενίσχυση του 
επαγγελματισμού στη διαχείριση των 
δημόσιων συμβάσεων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης των
αγορών είτε βάσει των εμπλεκόμενων 
αναθέτοντων φορέων είτε βάσει του όγκου 
και της αξίας τους με την πάροδο του 
χρόνου. Ωστόσο, η συγκέντρωση και η 
κεντρική διαχείριση των αγορών πρέπει να 
υπόκειται σε προσεκτική παρακολούθηση 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική 
συγκέντρωση αγοραστικής δύναμης και οι 
αθέμιτες πρακτικές και να διαφυλαχθεί η 
διαφάνεια και ο ανταγωνισμός, και να 
ενισχυθούν οι ευκαιρίες πρόσβασης στην 
αγορά για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας μεγαλύτερη 
ευελιξία και ελαστικότητα στις 
διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η από κοινού ανάθεση συμβάσεων 
από αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά 
κράτη μέλη αντιμετωπίζει επί του 
παρόντος ορισμένες νομικές δυσκολίες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις συγκρούσεις 
εθνικών νομοθεσιών. Παρά το γεγονός ότι 
η οδηγία 2004/17/ΕΚ επέτρεψε σιωπηρά 
τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, στην πράξη αρκετά εθνικά 
νομικά συστήματα έχουν καταστήσει τις εν 
λόγω συμβάσεις, ρητά ή σιωπηρά, νομικά 
αβέβαιες ή αδύνατες. Οι αναθέτοντες 
φορείς διαφόρων κρατών μελών ενδέχεται 
να ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να 
αναθέσουν από κοινού συμβάσεις ώστε να 
αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη από τις 
δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς όσον 
αφορά τις οικονομίες κλίμακας και το 
διαμοιρασμό των κινδύνων και των 
ωφελειών, μεταξύ άλλων και για 
καινοτόμα έργα που εμπεριέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που μπορεί 
ευλόγως να αναλάβει ένας αναθέτων 
φορέας μεμονωμένα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες σχετικά 
με τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις με σκοπό να διευκολύνεται η 
συνεργασία μεταξύ των αναθέτοντων 
φορέων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
Επιπλέον, οι αναθέτοντες φορείς 
διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 
οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων.

(34) Η από κοινού ανάθεση συμβάσεων 
από αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά 
κράτη μέλη αντιμετωπίζει επί του 
παρόντος ορισμένες νομικές δυσκολίες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις συγκρούσεις 
εθνικών νομοθεσιών. Παρά το γεγονός ότι 
η οδηγία 2004/17/ΕΚ επέτρεψε σιωπηρά 
τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις, στην πράξη αρκετά εθνικά 
νομικά συστήματα έχουν καταστήσει τις εν 
λόγω συμβάσεις, ρητά ή σιωπηρά, νομικά 
αβέβαιες ή αδύνατες. Οι αναθέτοντες 
φορείς διαφόρων κρατών μελών ενδέχεται 
να ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να 
αναθέσουν από κοινού συμβάσεις ώστε να 
αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη από τις 
δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς όσον 
αφορά τις οικονομίες κλίμακας και το 
διαμοιρασμό των κινδύνων και των 
ωφελειών, μεταξύ άλλων και για 
καινοτόμα έργα που εμπεριέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που μπορεί 
ευλόγως να αναλάβει ένας αναθέτων 
φορέας μεμονωμένα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες σχετικά 
με τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες 
συμβάσεις με σκοπό να διευκολύνεται η 
συνεργασία μεταξύ των αναθέτοντων 
φορέων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
Επιπλέον, οι αναθέτοντες φορείς 
διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να 
συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι 
οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού δημόσιων 
συμβάσεων. Ομοίως, στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων, 
είναι απολύτως απαραίτητη η διασάφηση 
των πτυχών που αφορούν το δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση 
των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. 
Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να εγγυώνται 
την αξιολόγηση των προσφορών υπό 
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, και 
επίσης, σε περιπτώσεις που οι 
αναθέτοντες φορείς απαιτούν έργα υψηλής 
ποιότητας, την αγορά προμηθειών και 
υπηρεσιών που είναι οι πλέον κατάλληλες 
για τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να μπορούν να 
θεσπίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε «την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» είτε «τη χαμηλότερη τιμή», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δεύτερη 
περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να 
ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά πρότυπα 
μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή μέσω 
των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

(43) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση 
των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής 
των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. 
Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να εγγυώνται 
την αξιολόγηση των προσφορών υπό 
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού,
μεριμνώντας συγχρόνως ώστε οι φορείς
να μπορούν επίσης να απαιτούν έργα, 
προμήθειες και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, εφόσον σχετίζονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης. Κατά 
συνέπεια, οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
μπορούν να θεσπίζουν κατά προτίμηση ως
κριτήριο ανάθεσης «την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική άποψη προσφορά», 
σύμφωνα με την αρχή κόστους / 
αποτελεσματικότητας και της 
κατάλληλης ποιότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν 
να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, πρέπει να καθορίσουν τα 
κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 

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

καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
σύμβασης, στο μέτρο που τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση του 
επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. 
Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια 
ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στον 
αναθέτοντα φορέα απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού 
και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προσφέροντες.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Η αξιολόγηση έδειξε ότι δεν 
παρακολουθούν τα κράτη μέλη με 
συνέπεια και συστηματικότητα την 
υλοποίηση και τη λειτουργία των κανόνων 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το 
γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων που 
προκύπτουν από τις εν λόγω οδηγίες, με 
αποτέλεσμα υψηλό κόστος και 
αβεβαιότητα. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
διορίσει έναν εθνικό κεντρικό φορέα που 
επεξεργάζεται ζητήματα δημόσιων
συμβάσεων, αλλά οι αρμοδιότητες που 
εκχωρούνται 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 

(57) Η αξιολόγηση έδειξε ότι δεν
προωθούν και δεν παρακολουθούν τα 
κράτη μέλη με συνέπεια και 
συστηματικότητα την υλοποίηση και τη 
λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων που προκύπτουν από τις εν 
λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα υψηλό 
κόστος και αβεβαιότητα. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν διορίσει 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 ενημέρωσης,
παρακολούθησης και ελέγχου θα αυξήσει 
τις υφιστάμενες γνώσεις σχετικά με τη 
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συμβάσεων και την ασφάλεια δικαίου για 
τις επιχειρήσεις και τους αναθέτοντες 
φορείς και θα συνεισφέρει στη δημιουργία 
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, 
των ελέγχων 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.

λειτουργία των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων και την ασφάλεια δικαίου για 
τις επιχειρήσεις και τις αναθέτουσες αρχές
και θα συνεισφέρει στη δημιουργία ίσων 
όρων ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία
πρόβλεψης, εντοπισμού και έγκαιρης 
επίλυσης προβλημάτων, ιδίως στην 
περίπτωση έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ένωση, 
καθώς και να συμβάλουν στον 
προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. 
Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητος ο 
συντονισμός των εν λόγω μηχανισμών για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, 
των ελέγχων και της παρακολούθησης της 
πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και της συστηματικής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Ενδέχεται να μην έχουν όλοι οι 
αναθέτοντες φορείς την εσωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν 
περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή 
τεχνική άποψη. Γι’ αυτό το 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 
αναθέτοντες φορείς· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και οι ΜΜΕ, 
πρέπει να επωφελούνται από διοικητική 
υποστήριξη, ιδιαίτερα σε περίπτωση 
συμμετοχής τους σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακή 

(59) Ενδέχεται να μην έχουν όλοι οι 
αναθέτοντες φορείς και ιδιαιτέρως οι 
τοπικές αρχές την εσωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν 
περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή 
τεχνική άποψη. Γι’ αυτό 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 
αναθέτοντες φορείς· αφετέρου, οι 
επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, πρέπει να 
επωφελούνται από διοικητική υποστήριξη, 
ιδιαίτερα σε περίπτωση συμμετοχής τους 
σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
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βάση. συμβάσεων σε διασυνοριακή βάση.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Οι δομές ή μηχανισμοί 
παρακολούθησης, εποπτείας και 
υποστήριξης υπάρχουν ήδη σε εθνικό 
επίπεδο και μπορούν προφανώς να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
παρακολούθησης, της υλοποίησης και του 
ελέγχου της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, καθώς για την παροχή της 
αναγκαίας υποστήριξης σε αναθέτοντες 
φορείς και οικονομικούς φορείς.

(60) Οι δομές ή μηχανισμοί 
παρακολούθησης, εποπτείας και 
υποστήριξης υπάρχουν ήδη σε εθνικό 
επίπεδο και μπορούν προφανώς να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
παρακολούθησης, της υλοποίησης και του 
ελέγχου της σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, καθώς για την παροχή της 
αναγκαίας υποστήριξης σε αναθέτοντες 
φορείς και ιδιαίτερα σε περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οικονομικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) 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, συμβάλλοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο στην απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τις αναθέτουσες 
αρχές, ιδίως σε μη κεντρικό επίπεδο, 
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καθώς και για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίσουν τη μεταφορά της εν λόγω 
οδηγίας κατ' αυτόν τον τρόπο, 
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 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61β) Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικές 
καταρτίσεις, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και διαβουλεύσεις που 
να απευθύνονται στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, καθώς και στις 
ΜΜΕ, και να εμπλέξουν και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να 
διασφαλιστεί η ενημερωμένη συμμετοχή 
στις δημόσιες συμβάσεις, να μειωθεί η 
συχνότητα των λαθών και να αναπτυχθεί 
η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ 
των αναθετουσών αρχών των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, προκειμένου 
να εφαρμόζονται καινοτόμες διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων·
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει συσταθεί για ή έχει τον ειδικό 
σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του 
γενικού συμφέροντος, ο οποίος δεν έχει 
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα· για 
τον σκοπό αυτό, ένας οργανισμός που 
λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες 
αγοράς, στοχεύει στο κέρδος και 
υφίσταται τις ζημίες που απορρέουν από 
την άσκηση της δραστηριότητάς του δεν 
έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των 
αναγκών του γενικού συμφέροντος, ούτε 
έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

(α) έχει συσταθεί για ή έχει τον ειδικό 
σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του
γενικού συμφέροντος, ο οποίος δεν έχει 
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του ορισμού του άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφιο 1 (α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ· ο 
ορισμός αυτός έχει εγκριθεί, και θα αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – 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 και των κατώτατων ορίων με έναν καθιερωμένο 
δείκτη και η προσαρμογή τους ανάλογα με αυτόν θα αποτελούσε κατάλληλο μέτρο.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δύο έτη αρχής γενομένης από τις 30 
Ιουνίου 2014, η Επιτροπή επαληθεύει ότι 
τα κατώτατα όρια που θεσπίζονται στο 
άρθρο 12 στοιχεία α) και β) αντιστοιχούν 
στα κατώτατα όρια που θεσπίζονται 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 ότι 
τα κατώτατα όρια που θεσπίζονται στο 
άρθρο 12 στοιχεία α) και β) αντιστοιχούν 
στα κατώτατα όρια που θεσπίζονται 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.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· (β) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
διευθέτησης διαφορών·

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες διευθέτησης διαφορών είναι ειδικές υπηρεσίες συμβιβασμού, οι οποίες συνδέονται 
με τη χρήση των συμβατικών υποχρεώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων 
Μηχανικών (FIDIC) για κατασκευαστικά και τεχνικά έργα, τις οποίες ενέκρινε η Παγκόσμια 
Τράπεζα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 α
Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται 

βάσει αποκλειστικών δικαιωμάτων
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε 
φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα 
αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 1 ή σε ένωση αναθετουσών 
αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος 
που τους παρέχεται δυνάμει
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες 
με τη συνθήκη.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή του άρθρου 25 από την παρούσα οδηγία 2004/17/EΚ. Αυτό το άρθρο είναι 
σημαντικό για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας· εξαιρεί τις δημόσιες 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με βάση ένα αποκλειστικό δικαίωμα στο δημόσιο δίκαιο, από 
τις κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που είναι συμβατές με τη Συνθήκη. Το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εφαρμόσει τη διάταξη αυτή στην υπόθεση C-360/96.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 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·

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.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα 
που είναι αναθέτουσα αρχή αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό 
τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή 
στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται 
η δημόσια σύμβαση.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα 
που είναι αναθέτουσα αρχή αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα ή τις οντότητες
που την ελέγχει/ελέγχουν ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της 
ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου που αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης, διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι φορείς λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών·

(α) οι φορείς λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, ενώ 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν 
μόνο κοινούς εκπροσώπους·
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός κοινών εκπροσώπων αποτελεί συνήθη πρακτική και δεν υπάρχει λόγος να 
καταργηθεί αυτός ο αποτελεσματικός τρόπος αμοιβαίως συμφωνηθείσας συνεργασίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η συμφωνία θεσπίζει μια ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών με στόχο την από 
κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους
στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

(α) στόχος της εταιρικής σχέσης είναι να 
αναθέτει μια αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας σε όλες τις δημόσιες αρχές που 
συμμετέχουν ή την παροχή βοηθητικής 
αποστολής απαραίτητης για την παροχή 
της αποστολής στον τομέα των δημόσιων 
υπηρεσιών σε όλες τις δημόσιες αρχές·

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η συμφωνία διέπεται μόνο από λόγους 
δημοσίου συμφέροντος·

διαγράφεται

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) οι συμμετέχουσες δημόσιες αρχές δεν 
εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω από
20% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους που υπόκεινται στη 
σύμβαση·

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη για να αποτραπούν οι νομικές διαμάχες
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – 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 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 η 
ιδιωτική συμμετοχή είναι νομικώς 
επιβεβλημένη κατά τη στιγμή της 
αρχικής σύμβασης.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχές σύναψης συμβάσεων Σκοπός και αρχές σύναψης συμβάσεων

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση 
των δημόσιων πόρων, να προωθήσει τις 
δημόσιες συμβάσεις υψηλής ποιότητας, 
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να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τη 
λειτουργία των αγορών δημόσιων 
συμβάσεων και να διασφαλίσει ίσες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και άλλους 
παρόχους στην παροχή συμβάσεων 
προμηθειών, υπηρεσιών και δημόσιων 
έργων στο πλαίσιο ανταγωνιστικών 
προσφορών για σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
θεσπίσουν ειδικές προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση της σύμβασης από κοινοπραξία, 
εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις 
δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών 
λόγων και είναι αναλογικές. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις μπορεί να απαιτούν από μια 
κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη 
νομική μορφή αφού της ανατεθεί η 
σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική αλλαγή 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης.

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
θεσπίσουν ειδικές προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση της σύμβασης από κοινοπραξία, 
εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις 
δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών
λόγων και είναι αναλογικές. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις μπορεί να απαιτούν από μια 
κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη 
νομική μορφή αφού της ανατεθεί η 
σύμβαση, εφόσον και στο μέτρο που η 
σχετική αλλαγή είναι απολύτως αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να 
αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
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 
αναπηρίες 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 
αναπηρίες ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
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 
άτομα με αναπηρίες και/ή μειονεκτούντα 
άτομα. Τα "μειονεκτούντα άτομα" 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους 
ανέργους, άτομα που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στην ενσωμάτωση, 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 
αποκλεισμού, τα μέλη των ευάλωτων 
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ομάδων και τα μέλη μειονεκτουσών 
μειονοτήτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών 
των προσφορών.

2. Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο 
που αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτομένων 
συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 69 της 
παρούσας οδηγίας, ο αναθέτων φορέας δεν 
αποκαλύπτει καμία πληροφορία που του 
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 το σκοπό 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 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών είναι 40 ημέρες από την 

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

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 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 30 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται, κατά 
γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης διαγωνισμού ή της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο ζ) του παρόντος άρθρου, στη 
βασική μελέτη επισημαίνεται η έκταση 
πιθανών συμπληρωματικών έργων ή 
υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα ανατεθούν. Η δυνατότητα 
προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία 
επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη 
του πρώτου διαγωνισμού και το συνολικό 
προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των 
εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη 
από τους αναθέτοντες φορείς για την 
εφαρμογή των άρθρων 12 και 13.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μια συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το όριο που ορίζουν οι εθνικές 
διατάξεις του εκάστοτε κράτους μέλους.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου για 
τη συντήρηση βασίζεται στον κύκλο ζωής 
του έργου ή της προμήθειας.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν μόνο για τις 
τυποποιημένες υπηρεσίες και προμήθειες,
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους 
οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες 
τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά 
ορισμένα στοιχεία των προσφορών.
Συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι οποίες 
έχουν ως αντικείμενο την πνευματική 
ιδιοκτησία, όπως είναι ο σχεδιασμός 
έργων, δεν μπορούν να αποτελούν 
αντικείμενο ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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.
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – 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 ή προέκυψαν από την 
προηγούμενη εμπλοκή του υποψηφίου ή 
του προσφέροντος στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και τον 
προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για 
την παραλαβή των προσφορών. Ο 
ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή προσφέρων 
αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν 
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί
η 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 ή προέκυψαν από την 
προηγούμενη εμπλοκή του υποψηφίου ή 
του προσφέροντος στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και τον 
προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για 
την παραλαβή των προσφορών. 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.

Αιτιολόγηση

Εύλογη πρόθεση της τροπολογίας είναι να επιτρέψει να ακούγεται η άποψη των επιχειρήσεων
που εμπλέκονται σε μια απόφαση αποκλεισμού που στηρίζεται στον κίνδυνο της στρέβλωσης
του ανταγωνισμού· το τελευταίο εδάφιο του σημείου 2 αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης, 
ώστε να πέφτει στην εν λόγω επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι, για να μπορεί η επιχείρηση να 
προσβάλει μια απόφαση αποκλεισμού, πρέπει να "αποδείξει" ότι η συμμετοχή δεν στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό. Ελλείψει σχετικών αποδείξεων, η απόφαση αποκλεισμού θα νομιμοποιείται. 
Για την ακρίβεια, εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή, μετά την πρόθεση ανακοίνωσης του 
αποκλεισμού μιας επιχείρησης, να παρέχει αποδείξεις ότι η συμμετοχή της επιχείρησης θα 
στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Η εν λόγω επιχείρηση πρέπει να μπορεί να προσβάλει την 
απόφαση αυτή, εφόσον οι αποδείξεις ότι η συμμετοχή της δεν θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό 
δεν μπορούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις βασίζεται στην εμπιστοσύνη των φορέων 
προς την εσωτερική αγορά, και ιδίως σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 
Είναι σημαντικό να επισημαίνεται ότι η απόκτηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
πρέπει να βασίζεται στην αμοιβή του κατόχου των δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η πλήρης συνοχή με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
προστασίας, όπως είναι η οδηγία 2004/48/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2009 που περιλαμβάνει μέτρα 
και διαδικασίες για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι οδηγίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να
δημοσιοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
σύναψη συμβάσεων μέσω της 
δημοσίευσης μιας περιοδικής ενδεικτικής 
διακήρυξης όσο το δυνατόν συντομότερα 
μετά την έναρξη του δημοσιονομικού 
έτους. Οι εν λόγω διακηρύξεις περιέχουν 
τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VI μέρος Α τμήμα I. 
Δημοσιεύονται είτε από την Επιτροπή είτε 
από τους αναθέτοντες φορείς στο «προφίλ 
αγοραστή» τους σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΧ σημείο 2 στοιχείο β). Όταν 
οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τη 
διακήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» τους, 
αποστέλλουν μια ειδοποίηση με την οποία 
ανακοινώνουν τη δημοσίευση της 
περιοδικής ενδεικτικής διακήρυξης στο
«προφίλ αγοραστή», σύμφωνα με το 
σημείο 3 του παραρτήματος IX.

1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιοποιούν 
τις προθέσεις τους για τη σύναψη 
συμβάσεων μέσω της δημοσίευσης μιας 
περιοδικής ενδεικτικής διακήρυξης όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη του 
δημοσιονομικού έτους. Οι εν λόγω 
διακηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο παράρτημα VI
μέρος Α τμήμα I. Δημοσιεύονται είτε από 
την Επιτροπή είτε από τους αναθέτοντες 
φορείς στο «προφίλ αγοραστή» τους,
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ σημείο 2 
στοιχείο β). Όταν οι αναθέτοντες φορείς 
δημοσιεύουν τη διακήρυξη στο «προφίλ 
αγοραστή» τους, αποστέλλουν μια 
ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνουν τη 
δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής 
διακήρυξης στο «προφίλ αγοραστή», 
σύμφωνα με το σημείο 3 του 
παραρτήματος IX..

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια 
σύμβαση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εφόσον 
η προσφορά δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζουν η νομοθεσία, οι 
κανονισμοί και άλλες δεσμευτικές 
διατάξεις, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, 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 XIV και 
εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις συμβάσεις, είναι
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών,
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτουσες αρχές
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις είναι:

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη 
προσφορά·

β) το χαμηλότερο κόστος. β) το χαμηλότερο κόστος.

Το κριτήριο που αναφέρεται στο στοιχείο
α) υπερέχει εν γένει έναντι του κριτηρίου 
που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών, της συμβολής στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και στην απασχόληση 
και του καινοτόμου χαρακτήρα·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικότερα κοινωνικά κριτήρια στο πνεύμα της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ούτως ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη συμβολή στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 49
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
η ανάθεση ορισμένων ειδών συμβάσεων 
θα βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά και 
σύμφωνα με την αρχή της σχέσης 
κόστους / αποτελεσματικότητας και της 
κατάλληλης ποιότητας, σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 
1 και στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1
στοιχείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα 
αρχή υποδεικνύει τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς.

Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
υποδεικνύει τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 79 – 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, 
την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

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

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της διατύπωσης της οδηγίας που ισχύει σήμερα.
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – 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, ο αναθέτων φορέας μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου 
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, ο αναθέτων φορέας μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές εκ των υστέρων 
και παρέχουν νομοθεσία που επιτρέπει 
στην αναθέτουσα αρχή να αναλάβει 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

Αν χρειάζεται (π.χ. σε περίπτωση που ο κύριος εργολήπτης είναι αφερέγγυος), η αναθέτουσα
αρχή πρέπει να μπορεί να φέρει εις πέρας την εντολή χωρίς να υπάρχει απώλεια της ασφάλειας 
δικαίου. Συνεπώς, οι εθνικές διατάξεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή να αναλαμβάνει 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 εμπόδιζαν τελικά τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, 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 θεσπίστηκαν 
αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Εντούτοις, 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 
θεσπίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν 
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει 
στόχο την αποφυγή της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

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 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 83 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE492.648v02-00 36/42 AD\915062EL.doc

EL

αποζημίωσης του συμβατικού εταίρου.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις «προϋποθέσεις που ορίζει η νομική νομοθεσία» δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση της απουσίας της αρχής της αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης -
χωρίς να υπάρχει συμβατικό σφάλμα - πριν από την προβλεπόμενη λήξη της. Η αρχή της 
αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνεται στο δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της 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 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής της παροχής της υπηρεσίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της καθολικής 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. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής της παροχής της υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Αυτά τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι απαραίτητα και πρέπει να 
διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο παρόν πλαίσιο.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή νομικών συμβουλών στους 
αναθέτοντες φορείς 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
στους αναθέτοντες φορείς 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.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους και 
αποτελεσματικού συστήματος δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης («κόκκινη 
σημαία») για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την κατάλληλη αναφορά κρουσμάτων 
διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων 
και άλλων σοβαρών παρατυπιών·

(δ) κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους και 
αποτελεσματικού συστήματος δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης («κόκκινη 
σημαία») για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την κατάλληλη αναφορά κρουσμάτων 
διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων 
και όλων των παρατυπιών·

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.
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν τις 
κατάλληλες πληροφορίες για κάθε 
σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο και κάθε 
υλοποίηση δυναμικού συστήματος 
αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους 
επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να 
αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά 
με:

Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν τις 
κατάλληλες πληροφορίες για κάθε 
σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, εφόσον 
αυτές υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια, και 
κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος 
αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους 
επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να 
αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά 
με:

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.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη 
από την ημερομηνία ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο 
αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση 
να παρέχει στην Επιτροπή ή στο εθνικό 
όργανο εποπτείας, κατόπιν αιτήσεώς τους,
τις απαραίτητες πληροφορίες.

2. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη 
από την ημερομηνία ανάθεσης της 
σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο 
αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση 
να παρέχει στην Επιτροπή ή στο εθνικό 
όργανο εποπτείας τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 60



AD\915062EL.doc 39/42 PE492.648v02-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στους αναθέτοντες φορείς κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτων 
φορέας μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στους αναθέτοντες φορείς κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτων 
φορέας μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή και αυξημένη στήριξη προς τις 
τοπικές αρχές, και ιδίως στις μικρές 
τοπικές αρχές.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
των οικονομικών φορέων, και ιδίως των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (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 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (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 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 61, 62, 63 και 64 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 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 97 – 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.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XVII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κάτωθι 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 
των ενδιαφερομένων 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
79121100-9 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για πνευματικά δικαιώματα όσον αφορά 
το λογισμικό
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 ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ίδιας 
φύσης.
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