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Τροπολογία 57
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 
62 και το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 14, το άρθρο 45 
παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 
1, το άρθρο 62 και το άρθρο 114, καθώς 
και το πρωτόκολλο 26,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία χρειάζεται σαφή κοινωνική διάσταση και, επομένως, ευρύτερη νομική βάση.

Τροπολογία 58
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

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 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Εντούτοις, 
για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν 
κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται 
διατάξεις για τον συντονισμό των εθνικών 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 59
Jens Nilsson

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 

(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 
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ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 
δαπανών, διευκολύνοντας ιδίως τη 
συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 αξιοποιούν 
καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη στήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης και τον σεβασμό 
των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων και άλλων κοινών 
κοινωνικών στόχων και προκειμένου, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών,
διασφαλίζοντας τα βέλτιστα δυνατά 
αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας και
διευκολύνοντας ιδίως τη συμμετοχή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, καθώς και να 
επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να απλοποιηθούν οι κανόνες της 
Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 
ιδίως όσον αφορά την μέθοδο που 
εφαρμόζεται για την επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας που πρέπει να αποτελέσουν 
μέρους της πολιτικής για τις δημόσιες 
συμβάσεις, και να διευκρινιστούν βασικές 
έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες της Ευρώπης 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 για ζουν και να εργάζονται οι άνθρωποι.
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Ως εκ τούτου, οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων πρέπει να επιτρέπουν στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο για την εφαρμογή 
της κοινωνικής πολιτικής, να διευκολύνουν τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη, καθώς και για να διαφυλάττουν και προστατεύουν το περιβάλλον.

Τροπολογία 60
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, απλοποιώντας την πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και 
να επιτραπεί στους αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες 
συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών 
κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές 
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έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έννοιες και νοήματα, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες 
πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 61
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) 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.

Or. en

Τροπολογία 62
Iosif Matula

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ακόμη και αν δεν οδηγούν απαραίτητα (6) Ακόμη και αν δεν οδηγούν απαραίτητα 
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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.

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 και την καθυστέρηση της 
εφαρμογής των διαδικασιών περί 
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.

Or. ro

Τροπολογία 63
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\909951EL.doc 9/81 PE494.576v01-00

EL

αποδειχθεί ψευδής. δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ εάν η 
εν λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

Or. ro

Τροπολογία 64
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Τροπολογία 65
Iosif Matula

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.

Or. ro
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Τροπολογία 66
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

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

Or. ro

Τροπολογία 67
Petru Constantin Luhan

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 

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ 
αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα 
σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός 
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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 
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.

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 
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.

Or. ro

Τροπολογία 68
Heide Rühle

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 

(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 
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ανταγωνισμού, και επίσης, σε 
περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν έργα υψηλής ποιότητας, την 
αγορά προμηθειών και υπηρεσιών που 
είναι οι πλέον κατάλληλες για τις ανάγκες 
τους, για παράδειγμα όταν τα επιλεγέντα 
κριτήρια ανάθεσης περιλαμβάνουν 
παράγοντες συνδεόμενους με τη 
διαδικασία παραγωγής. Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να καθορίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε 
«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» είτε «το χαμηλότερο 
κόστος», λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
δεύτερη περίπτωση έχουν τη δυνατότητα 
να ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά 
πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή 
μέσω των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κύρια διαδικασία πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση της καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής, 
ήτοι της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Δεν υπάρχει ανάγκη να 
εφαρμοστεί ένα δεύτερο κριτήριο όπως «το χαμηλότερο κόστος» δεδομένου ότι στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά περιλαμβάνεται το κριτήριο της τιμής.

Τροπολογία 69
Jens Nilsson

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 

(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 
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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.

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 
προσφέροντες.

Or. en

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 70
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε 
άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της 

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

σύμβασης. Για την καλύτερη ενσωμάτωση 
κοινωνικών παραμέτρων στις δημόσιες 
συμβάσεις, μπορεί επίσης να επιτρέπεται 
στους αγοραστές να περιλαμβάνουν, στο 
κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική άποψη προσφοράς, 
χαρακτηριστικά που αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να απαιτούν την υποβολή 
πιστοποιητικών/σημάτων, εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους φορείς, με τα οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα 
πρότυπα στους τομείς της υγείας και της 
ασφάλειας, του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου όπως θεσπίζεται από την
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
από τις συλλογικές συμβάσεις που 
εφαρμόζονται εκεί όπου πρόκειται να 
εκτελεστεί το έργο, η υπηρεσία ή η 
προμήθεια.



PE494.576v01-00 16/81 AM\909951EL.doc

EL

αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την 
ποιότητα της εκτέλεσης της σύμβασης 
και, ως αποτέλεσμα, την οικονομική αξία 
της προσφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στην οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων δεν είναι απαραίτητη.
Εάν η οδηγία αυτή πρέπει να περιληφθεί στο κείμενο, τότε θα πρέπει να προστεθεί και η οδηγία 
2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 
περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης.

Τροπολογία 71
Iosif Matula

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να δικαιούται να απορρίψει 
την προσφορά. Η απόρριψη θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπου η 
αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η 
ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που χρεώνεται 
είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
την υποχρεωτική νομοθεσία της Ένωσης 
στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις 

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να δικαιούται να απορρίψει 
την προσφορά. Η απόρριψη θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπου η 
αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η 
ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που χρεώνεται 
είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
την υποχρεωτική νομοθεσία της Ένωσης 
στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή 
περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις 
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διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου. διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου.
Για να αποτρέπονται οι αθέμιτες 
πρακτικές, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να έχουν την εξουσία να αποκλείουν τους 
προσφέροντες που υποβάλλουν  κατ’ 
επανάληψη αντικανονικές προσφορές.

Or. ro

Τροπολογία 72
Jens Nilsson

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 

(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 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 
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επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία. αριθμού μειονεκτούντων ατόμων που 
υπερβαίνει εκείνον που επιβάλλεται από 
την εθνική νομοθεσία.

Or. en

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 73
Petru Constantin Luhan

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 

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

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,
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.

Or. ro

Τροπολογία 74
Iosif Matula

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 

(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 
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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.

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.

Or. ro

Τροπολογία 75
Petru Constantin Luhan

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 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.

Or. ro
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Τροπολογία 76
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53α) Επιπροσθέτως, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν κατά 
διαστήματα εκστρατείες κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης και να οργανώνουν 
διαβουλεύσεις με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές καθώς και τις 
ΜΜΕ, με τη συμμετοχή επίσης 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 
να εφαρμόζονται καινοτόμες διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Or. ro

Τροπολογία 77
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 

Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών μέσω δημοσίων 
συμβάσεων από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές.



PE494.576v01-00 22/81 AM\909951EL.doc

EL

συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις ισχύει μόνο για τις «προμήθειες», συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων εκμίσθωσης και μίσθωσης. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου (ΔΕΚ), τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες που δεν προορίζονται για δημόσιο 
σκοπό και δεν είναι προς άμεσο όφελος της αναθέτουσας αρχής δεν υπόκεινται στη νομοθεσία 
περί δημόσιων συμβάσεων (C-451/08).

Τροπολογία 78
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης 
μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών από μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς 
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος.

Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας είναι η αγορά έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών δυνάμει 
δημοσίων συμβάσεων από μία ή 
περισσότερες αναθέτουσες αρχές από 
οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από 
τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές.

Or. de

Τροπολογία 79
Heide Rühle

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 

διαγράφεται
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μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι 
συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου 
έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω έννοια είναι πολύ γενική και ασαφής.

Τροπολογία 80
Peter Simon

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

Or. de

Τροπολογία 81
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) 1.3 Οι συμβάσεις περί κοινωνικών και 
λοιπών ειδικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI 
διέπονται αποκλειστικά από τα άρθρα 74-
76 της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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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 82
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) 1.4 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.

Or. en

Τροπολογία 83
Jens Nilsson

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 
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ασφαλείας, των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
στον χώρο εργασίας. Η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης στο χώρο εργασίας 
αναφέρεται στο 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·

Or. en

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.

Τροπολογία 84
Petru Constantin Luhan

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 

(β) 200.000 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 
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οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα· οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

Or. ro

Τροπολογία 85
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
νομικές υπηρεσίες καθώς και 
συμβολαιογραφικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 86
Tamás Deutsch

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 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Or. en
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Τροπολογία 87
Peter Simon

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, υπηρεσίες και πράξεις 
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, καθώς και συναλλαγές που 
επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να 
αποκτούν χρήματα ή κεφάλαια·

Or. de

Τροπολογία 88
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πολιτική προστασία, προστασία από 
καταστροφές και πρόληψη των κινδύνων 
σε καθημερινή βάση·

Or. de

Τροπολογία 89
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) συμβάσεις που ανατίθενται βάσει 
ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων 
που συμφωνούν με τις Συνθήκες της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 90
Jens Nilsson

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·

Or. en

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 91
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αντικαθίσταται από νέο άρθρο 1.4 - βλ. τροπολογία 8.

Τροπολογία 92
Heide Rühle

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) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου με την επιφύλαξη της 
σύμβασης, διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. en

Τροπολογία 93
Peter Simon

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) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου, οι οποίες είναι αντικείμενο της 
σύμβασης, διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

Or. de

Τροπολογία 94
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα 
τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο α) του εδάφιου 1 είναι επαρκώς σαφές και δεν απαιτείται επανάληψη.

Τροπολογία 95
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα 
τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο 
νομικού προσώπου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 96
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η 
οποία 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, η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια 
σύμβαση στην οντότητα ή στις οντότητες
που την 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.

Or. de

Τροπολογία 97
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 98
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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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, οι οποίες είναι αντικείμενο της 
σύμβασης, διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. de

Τροπολογία 99
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 
ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
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αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η εκτενής ερμηνεία της απόφασης του ΔΕΚ είναι περιττή και δεν συμβάλλει στη 
συντόμευση και ακρίβεια του κειμένου.

Τροπολογία 100
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές 
ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό 
έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται 
από εκπροσώπους όλων των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές 
αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού 
προσώπου·
γ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες 
αρχές.

Or. de
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Τροπολογία 101
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών, με στόχο την από 
κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 102
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών, με στόχο την από 
κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους
παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) στόχος της σύμπραξης είναι η
εκτέλεση καθήκοντος παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το οποίο ανατίθεται σε όλες τις 
συμμετέχουσες δημόσιες αρχές ή η 
εκτέλεση βοηθητικού καθήκοντος που 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του 
καθήκοντος δημόσιας υπηρεσίας το 
οποίο ανατίθεται σε όλες τις δημόσιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 103
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος·

β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, το ίδιο 
ισχύει δε για τις υπηρεσίες καθώς και τις 
αναγκαίες γι’ αυτό βοηθητικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 105
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 106
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) οι συμμετέχουσες δημόσιες αρχές δεν 
εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω από 
το 20% του κύκλου εργασιών των 
δραστηριοτήτων τους, με την επιφύλαξη 
της συμβάσεως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διασαφήνιση είναι αναγκαία για να αποφευχθούν νομικές διαμάχες.

Τροπολογία 107
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η συμφωνία δεν αφορά 
χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ 
των συμμετεχουσών αναθετουσών 
αρχών, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν 
στην επιστροφή των πραγματικών 
δαπανών των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 108
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η συμφωνία δεν αφορά 
χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ 
των συμμετεχουσών αναθετουσών 
αρχών, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν 
στην επιστροφή των πραγματικών 
δαπανών των έργων, των υπηρεσιών ή 
των προμηθειών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 109
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
καμία από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες 
αρχές.

ε) το καθήκον εκτελείται αποκλειστικά
από τις ενδιαφερόμενες δημόσιες αρχές 
χωρίς τη συμμετοχή ιδιώτη με εξαίρεση 
τις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν 
στη συνεργασία ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου υπό την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 110
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απουσία ιδιωτικής συμμετοχής που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4 
επαληθεύεται κατά τη στιγμή ανάθεσης 
της σύμβασης ή σύναψης της συμφωνίας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 111
Heide Rühle

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 η
ιδιωτική συμμετοχή επιβάλλεται νομικά 
ή/και η ιδιωτική συμμετοχή δεν ήταν 
προβλέψιμη κατά την αρχική ανάθεση.

Or. en

Τροπολογία 112
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Εντούτοις, η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων μεταξύ οργανισμών του 
δημόσιου τομέα εμπίπτει στην εσωτερική 
διοικητική οργάνωση των κρατών μελών 
και δεν υπόκειται σε κανόνες περί 
συμβάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 113
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται 
για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, τη 
στήριξη κοινών στόχων της κοινωνίας 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες της Ευρώπης 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 για ζουν και να εργάζονται οι άνθρωποι.
Ως εκ τούτου, οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων πρέπει να επιτρέπουν στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο για την εφαρμογή 
της κοινωνικής πολιτικής, να διευκολύνουν τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη, καθώς και για να διαφυλάττουν και προστατεύουν το περιβάλλον.

Τροπολογία 114
Jens Nilsson

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 
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την εθνική νομοθεσία ή/και τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις διατάξεις του 
διεθνούς εργατικού δίκαιου που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XI και 
ειδικά στη Σύμβαση 94 της ΔΟΕ.

Or. en

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 115
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – 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 
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.

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 
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/και μειονεκτούντες. Στους 
«μειονεκτούντες» περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων: οι άνεργοι, άτομα με 
ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης, άτομα με 
κίνδυνο αποκλεισμού, μέλη ευάλωτων 
ομάδων και μέλη μειονοτήτων που 
μειονεκτούν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «μειονεκτούντα άτομα» πρέπει να διευκρινιστεί, διότι είναι κατά πολύ ευρύτερος από 
τον όρο «άτομα με αναπηρία» που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες. Ο παρών ορισμός 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 116
Peter Simon

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 
παρόντος άρθρου.

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, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 117
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη που εξασφαλίζουν 
στους δημοσίους υπαλλήλους προστασία 
καταγγέλλοντος προκειμένου να 
καταπολεμάται η διαφθορά και άλλες 
παραβιάσεις του αστικού δικαίου ή/και 
εγκλήματα (στον δημόσιο τομέα) 
μπορούν να ζητούν την παροχή 
ισοδύναμης προστασίας σε εργαζόμενο ο 
οποίος απασχολείται από οικονομικό 
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φορέα, εάν ο οικονομικός φορέας παρέχει 
δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 118
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως 
ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε 
θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το 
πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης 
και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
Στις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν ποια 
μέρη τους καθορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη 
δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και 
διευκρινίζουν τα βασικά κριτήρια 
ανάθεσης, ούτως ώστε οι οικονομικοί 
φορείς να είναι σε θέση να διαπιστώνουν 
τη φύση και το πεδίο εφαρμογής της 
δημόσιας σύμβασης και να αποφασίζουν 
αν θα ζητήσουν να συμμετάσχουν στις 
διαπραγματεύσεις.

Or. de

Τροπολογία 119
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 120
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. γ) τα βασικά κριτήρια ανάθεσης της 
σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 121
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια 
ανάθεσης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην 
προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και 
απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε 
περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και 
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν 
και προσδιορίζουν τα βασικά επιλεγέντα 
κριτήρια ανάθεσης.

Or. de

Τροπολογία 122
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
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διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 123
Peter Simon

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·

Or. de

Τροπολογία 124
Peter Simon

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 

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 
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απορρέουν από δική τους ευθύνη. της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη.

Or. de

Τροπολογία 125
Heide Rühle

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.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως 
δικαιολογημένων, ιδίως από το 
αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου. Η 
διάρκεια μιας συμφωνίας πλαισίου 
σχετικά με τη συντήρηση βασίζεται στον 
κύκλο ζωής του έργου ή της προμήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιλύονται προβλήματα όπως π.χ. οι συμβάσεις συντήρησης των 
ανελκυστήρων.

Τροπολογία 126
Heide Rühle

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

Or. en

Τροπολογία 127
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν 
τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να 
έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι 
προμήθειες προκειμένου να επιτευχθούν 
αμφότεροι οι στόχοι της χρήσης και της 
βιωσιμότητας της αναθέτουσας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να ληφθούν υπόψη στην παρούσα οδηγία οι πτυχές της 
βιωσιμότητας.

Τροπολογία 128
Jens Nilsson

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).
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Or. en

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 129
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επί 
παραδείγματι να περιλαμβάνουν επίσης 
και απαιτήσεις που αφορούν:

Or. en

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. Αυτό το νέο 
στοιχείο α) ακολουθείται από τις τροπ. 17-22, β)-ζ).

Τροπολογία 130
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 131
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 132
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 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·

Or. en

Τροπολογία 133
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής 
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(όπως ορίζονται στο σημείο 22 του 
άρθρου 2)·

Or. en

Τροπολογία 134
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χαρακτηριστικά της κοινωνικά 
βιώσιμης διαδικασίας παραγωγής (όπως 
ορίζονται στο σημείο 22α του άρθρου 2)·

Or. en

Τροπολογία 135
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) 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 περατωμένα έργα καθώς και με τα 
υλικά ή τα στοιχεία που περιλαμβάνουν 
τα έργα αυτά.

Or. en
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Τροπολογία 136
Jens Nilsson

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·

Or. en

Τροπολογία 137
Jens Nilsson

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 τα 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, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας τις 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 138
Jens Nilsson

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 139
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
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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
διαπιστωθεί ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης
ή την εθνική νομοθεσία 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.

Or. en

Τροπολογία 140
Peter Simon

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
έχει διαπιστωθεί ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους και 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.
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Or. de

Τροπολογία 141
Jens Nilsson

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 
διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν 
συμμορφώνεται, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης
και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και 
άλλες δεσμευτικές διατάξεις, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στους κανονισμούς στο παρόν άρθρο περιορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης σε 
συγκεκριμένους ρυθμιστικούς τομείς. Η αναφορά αυτή πρέπει να επεκταθεί με τρόπο που να 
ληφθούν υπόψη η εθνική νομοθεσία και τα συστήματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία 142
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης των 
υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και 

α) εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης των 
υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ή της Ένωσης στον τομέα 
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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·

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·

Or. de

Τροπολογία 143
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στους κανονισμούς στο παρόν άρθρο περιορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης σε 
συγκεκριμένους ρυθμιστικούς τομείς. Η αναφορά αυτή πρέπει να επεκταθεί με τρόπο που να 
ληφθούν υπόψη η εθνική νομοθεσία και τα συστήματα ρύθμισης της αγοράς εργασίας.
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Τροπολογία 144
Jens Nilsson

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.

Or. en

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 145
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

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
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Or. de

Τροπολογία 146
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που έχουν οι αναθέτουσες 
αρχές να περιλαμβάνουν στα κριτήρια ανάθεσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Τροπολογία 148
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το χαμηλότερο κόστος. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 150
Heide Rühle

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 

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, 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 
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κόστος, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β), και άλλα κριτήρια που 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

κόστος, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β), και άλλα κριτήρια που 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

Or. en

Τροπολογία 151
Jens Nilsson

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 152
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) κριτήρια που αφορούν τη διεργασία 
κύκλου ζωής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που έχουν οι αναθέτουσες 
αρχές να περιλαμβάνουν στα κριτήρια ανάθεσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Τροπολογία 153
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) κριτήρια διεργασίας κοινωνικά 
βιώσιμης παραγωγής, που μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνουν και την απασχόληση 
μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 154
Jens Nilsson

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 

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 
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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·

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 155
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 156
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
υποδεικνύει, στη διακήρυξη διαγωνισμού, 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, στα έγγραφα της 
σύμβασης, ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
στην περίπτωση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, 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 
σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
υποδεικνύει, στη διακήρυξη διαγωνισμού, 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, στα έγγραφα της 
σύμβασης, ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
στην περίπτωση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική άποψη προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 157
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 50% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·
β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 20% 
από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης 
χαμηλότερης προσφοράς·
γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 158
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 159
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

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·

Or. en

Τροπολογία 160
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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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·

Or. en

Τροπολογία 161
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 μπορεί να αφορούν 
ιδίως:

3. Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι 
προσφορές εμφανίζονται ως ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, 
η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει τις εν 
λόγω προσφορές, ζητεί γραπτώς τις 
εξηγήσεις που θεωρεί χρήσιμες σε σχέση 
με τη σύνθεση της προσφοράς.
Οι εν λόγω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν 
ιδίως:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 163
Peter Simon

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·

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 164
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, 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 XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 
εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που 
διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας·

δ) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου, της υπηρεσίας 
ή της προμήθειας·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 165
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, 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 XI ή, εάν οι ανωτέρω 
διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·

δ) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου, της υπηρεσίας 
ή της προμήθειας·

Or. en

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 166
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 167
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

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 168
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.
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Τροπολογία 169
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογία 170
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. 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 
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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 
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 καταγγέλλοντες 
δυσλειτουργίες σε δημοσίους υπαλλήλους 
(στον δημόσιο τομέα) μπορούν να 
ζητήσουν την παροχή ισότιμης 
προστασίας σε εργαζόμενο ο οποίος 
απασχολείται από οικονομικό φορέα, εάν 
ο οικονομικός φορέας παρέχει δημόσια 
χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες

Or. en

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 171
Jens Nilsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις υποχρεώσεις που έχουν οι αναθέτουσες 
αρχές να απαιτούν πληροφορίες ως προς τη χρήση υπεργολάβων. Πάντως, ο προσφέρων έχει 
μόνον την υποχρέωση να δηλώσει τις προθέσεις του για τη χρήση υπεργολάβων.

Τροπολογία 172
Heide Rühle

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 
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.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ εργολήπτη και υπεργολάβου αποτελεί βασικό στοιχείο του ενοχικού δικαίου. Η 
πρόταση θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου οι υπεργολάβοι θα προσπαθούν να πληρώνονται 
απευθείας από την αναθέτουσα αρχή και θα στερούν από την αρχή το δικαίωμα παρακράτησης 
πληρωμών από τον εργολήπτη για λόγους ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.

Τροπολογία 173
Peter Simon

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 
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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 174
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του 
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ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα. κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en

Τροπολογία 175
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται
υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της 
ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του 
κύριου οικονομικού φορέα.

Or. de

Τροπολογία 176
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 177
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όταν η εκτέλεση της δημόσιας 
σύμβασης καταστεί αδύνατη λόγω 
διαδοχικών τροποποιήσεων που δεν 
εμπίπτουν στον έλεγχο του προσφέροντος, 
εκτός αν πρόκειται για δέσμευση 
δυσανάλογων επενδύσεων, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, δυνάμει των 
προϋποθέσεων που ορίζει το εφαρμοστέο 
εθνικό ενοχικό δίκαιο, ότι οι 
προσφέροντες μπορούν:
α) να ζητήσουν αποζημίωση για 
οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία 
απαιτείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης·
β) να ζητήσουν τη λύση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 178
Heide Rühle

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

Or. en
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Τροπολογία 179
Peter Simon

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

Or. de

Τροπολογία 180
Heide Rühle

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.

Or. en

Τροπολογία 181
Peter Simon

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 

Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιέχουν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
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αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

παράρτημα VI μέρη Η και Θ, σύμφωνα με 
τα τυποποιημένα έντυπα.

Or. de

Τροπολογία 182
Heide Rühle

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 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Peter Simon

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 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 184
Heide Rühle
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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.

Or. en

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 185
Peter Simon

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.

Or. de

Τροπολογία 186
Heide Rühle

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 

διαγράφεται
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μεταχείρισης των οικονομικών φορέων 
και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
σχετικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 187
Peter Simon

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

Or. de

Τροπολογία 188
Heide Rühle

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 
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 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές 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 
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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.

καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 189
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. 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.

Or. en

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 για ζουν και να εργάζονται οι άνθρωποι.

Τροπολογία 190
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Στις συμβάσεις για τις κοινωνικές και 
λοιπές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 
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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.

Or. en

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 για ζουν και να εργάζονται οι άνθρωποι.

Τροπολογία 191
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα άρθρα προκαλούν άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
οργανώσουν μόνα τους την εσωτερική τους διοίκηση· και μπορούν να αποφασίσουν τη 
δημιουργία οργάνου εποπτείας (άρθρο 84) χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση. Το άρθρο 84 
αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 192
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 193
Heide Rühle

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 κατόπιν 
αιτήσεώς της.

Or. en

Τροπολογία 194
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 16 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
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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

Or. en

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.


