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Τροπολογία 1
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η 
οδηγία αυτή συμβάλλει στη επίτευξη 
αυτών των στόχων ενθαρρύνοντας τις 
βιώσιμες συμβάσεις παραχώρησης, την 
ενσωμάτωση των κοινωνικών κριτηρίων 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
παραχώρησης και τον σεβασμό των 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 
κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες 
απασχόλησης, την υγεία και την ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας, την κοινωνική 
ασφάλιση και τις εργασιακές συνθήκες 
όπως ορίζονται από την ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις 
διεθνείς διατάξεις του εργατικού δικαίου 
που αναφέρονται στο Παράρτημα XIII α 
(νέο).

Or. en

Τροπολογία 2
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) 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 ασκούν 
δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος 
χρησιμοποιώντας δικούς τους πόρους, 
χωρίς να είναι υποχρεωμένες να 
αναζητήσουν εξωτερικούς οικονομικούς 
παράγοντες. Στις ενέργειες αυτές 
μπορούν να προβαίνουν σε συνεργασία με 
άλλες δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 3
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Ο ουσιαστικός ρόλος και η ευρεία 
διακριτική ευχέρεια των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον 
αφορά την παροχή, την προμήθεια και τη 
διοργάνωση υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στις ανάγκες των χρηστών συνάδει 
επίσης με το πρωτόκολλο 26 σχετικά με 
τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, 
άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκή Ένωσης και άρθρο 36 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en
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Τροπολογία 4
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Οι αναθέτουσες αρχές διαθέτουν 
ευρεία διακριτική ευχέρεια να 
χρησιμοποιούν τόσο τεχνικές 
προδιαγραφές όσο και κριτήρια ανάθεσης 
για την επίτευξη των στόχων τους, 
συμπεριλαμβανομένων στόχων 
βιωσιμότητας. Με την προϋπόθεση ότι 
πληρούται ο κανόνας για την σύνδεση με 
το αντικείμενο της σύμβασης, η παρούσα 
οδηγία δεν προτίθεται να περιορίσει 
περαιτέρω τη θεματολογία που μπορεί να 
αντιμετωπίζει η αναθέτουσα αρχή μέσω 
τεχνικών προδιαγραφών ή κριτηρίων για 
την ανάθεση συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 5
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πρέπει επίσης να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες διατάξεις συντονισμού για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
έργων και υπηρεσιών στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές δύνανται 
να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς αυτούς και λαμβανομένου υπόψη 
του κλειστού χαρακτήρα των αγορών 
όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους, 
λόγω της ύπαρξης ειδικών ή 

διαγράφεται



PE492.772v01-00 6/52 AM\907628EL.doc

EL

αποκλειστικών δικαιωμάτων 
χορηγούμενων από τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τον εφοδιασμό, την προμήθεια ή 
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 6
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση 
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση υψηλού
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, τον 
αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 
και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας όταν θα καθορίζει και 
θα εφαρμόζει τις πολιτικές και τις 
δραστηριότητές της. Θα πρέπει να 
τηρηθούν τα άρθρα 2, 3 και 4, καθώς και 
το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ, και ιδίως το 
άρθρο 36 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το Πρωτόκολλο 26 περί 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.
Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην 
επίτευξη αυτών των στόχων με την 
προώθηση βιώσιμων συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών, τη 
συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 
και με την τήρηση υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και 
τις συνθήκες απασχόλησης, με την υγεία 
και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
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εργασίας που προβλέπουν η νομοθεσία 
της ΕΕ και το δίκαιο των κρατών μελών, 
κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμφωνίες και συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και διεθνείς διατάξεις του 
εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XΙΙI στοιχείο α (νέο), που 
εφαρμόζονται στον τόπο παροχής του 
έργου, της υπηρεσίας ή της προμήθειας· 
οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν επίσης σε 
διασυνοριακές περιστάσεις, στις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. de

Τροπολογία 7
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 β) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να τηρούν τη 
Σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 94 σχετικά με 
διατάξεις εργατικού δικαίου κατά την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών και να προωθούν την τήρηση 
διατάξεων του εργατικού δικαίου κατά 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 8
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις. Το 
αυτό ισχύει για συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή
υπηρεσιών.

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις Το 
αυτό ισχύει και για συμφωνίες, με τις 
οποίες το κράτος, μια αναθέτουσα αρχή ή 
ο φορέας ανάθεσης παραχωρούν σε 
κάποιον οικονομικό φορέα το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί τομείς ή πόρους του 
δημοσίου έναντι αμοιβής (π.χ. συμβάσεις
ενοικίασης ή έγγειας μίσθωσης για 
οικόπεδα σε θαλάσσιους ή ποτάμιους 
λιμένες), και στις οποίες, κατά κανόνα, 
ορίζονται γενικοί όροι σχετικά με τη 
χρήση τους, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να 
γίνεται αποδέκτης συγκεκριμένων 
υπηρεσιών που παρέχονται από τον 
αντισυμβαλλόμενο.

Or. de

Τροπολογία 9
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο 
την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, το δε 
αντίτιμο συνίσταται, συνήθως, στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
των συμβάσεων. Η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή η παροχή των υπηρεσιών 
υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμευτικές 
υποχρεώσεις που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
και είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις Το 
αυτό ισχύει για συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, 
συναπτόμενες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οικονομικών παραγόντων και μίας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων και έχουν ως στόχο
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων
αλλά και την λειτουργική και οικονομική 
διαχείρισή τους, το δε αντίτιμο συνίσταται 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή
στο δικαίωμα αυτό συνοδευόμενο από 
ένα τίμημα. Η εκτέλεση αυτών των έργων 
ή η παροχή των υπηρεσιών υπόκειται σε 
συγκεκριμένες δεσμευτικές υποχρεώσεις 
που καθορίζονται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και η 
τήρηση των υποχρεώσεων αυτών είναι 
νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, ορισμένες 
πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, στις 
οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις Το 
αυτό ισχύει για συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

Or. it

Τροπολογία 10
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την 
ερμηνεία των εννοιών της σύμβασης 
παραχώρησης και της δημόσιας σύμβασης 
προκαλούν διαρκή έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και έχουν αποτελέσει τη βάση 
για διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
συγκεκριμένο θέμα. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της 
παραχώρησης, ειδικότερα ως προς την 
έννοια του ουσιώδους λειτουργικού 
κινδύνου. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας 
παραχώρησης, δηλαδή το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών, ενέχει πάντα τη μεταβίβαση 
στον παραχωρησιούχο ενός οικονομικού 
κινδύνου ο οποίος εμπεριέχει την
πιθανότητα μη απόδοσης της επένδυσης 
και μη ανάκτησης του κόστους που 
σχετίζεται με τη λειτουργία των έργων ή 
την παροχή των υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί. Η εφαρμογή συγκεκριμένων 
κανόνων που διέπουν την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης δεν θα ήταν 
αιτιολογημένη εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας είχε απαλλάξει τον 
ανάδοχο από οιαδήποτε δυνητική ζημιά, με 
την εξασφάλιση ελάχιστης προσόδου, ίσης 
ή υψηλότερης από το κόστος που καλείται 
να αναλάβει ο ανάδοχος σε σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης. Συγχρόνως, 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι ορισμένες 
συμφωνίες που πληρώνονται εξ ολοκλήρου 
από αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις όταν η ανάκτηση του ποσού 
της επένδυσης ή του κόστους το οποίο 
επωμίστηκε ο οικονομικός παράγων για 
την εκτέλεση του έργου ή την παροχή της 
υπηρεσίας εξαρτάται από την πραγματική 
ζήτηση για την υπηρεσία ή το περιουσιακό 
στοιχείο ή από τη διαθεσιμότητά τους.

(7) Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την 
ερμηνεία των εννοιών της σύμβασης 
παραχώρησης και της δημόσιας σύμβασης 
προκαλούν διαρκή έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και έχουν αποτελέσει τη βάση 
για διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
συγκεκριμένο θέμα. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της 
παραχώρησης, ειδικότερα ως προς το 
μέρος του ουσιώδους λειτουργικού 
κινδύνου. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας 
παραχώρησης, δηλαδή το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων ή των 
υπηρεσιών, ενέχει πάντα τη μεταβίβαση 
στον παραχωρησιούχο ενός οικονομικού 
κινδύνου ο οποίος εμπεριέχει την 
πιθανότητα μη απόδοσης της επένδυσης 
και μη ανάκτησης του κόστους που 
σχετίζεται με τη λειτουργία των έργων ή 
την παροχή των υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί. Η εφαρμογή συγκεκριμένων 
κανόνων που διέπουν την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης δεν θα ήταν 
αιτιολογημένη εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας είχε απαλλάξει τον 
ανάδοχο από οιαδήποτε δυνητική ζημιά, με 
την εξασφάλιση ελάχιστης προσόδου, ίσης 
ή υψηλότερης από το κόστος που καλείται 
να αναλάβει ο ανάδοχος σε σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης. Συγχρόνως, 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι ορισμένες 
συμφωνίες που πληρώνονται εξ ολοκλήρου 
από αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις όταν η ανάκτηση του ποσού 
της επένδυσης ή του κόστους το οποίο 
επωμίστηκε ο οικονομικός παράγων για 
την εκτέλεση του έργου ή την παροχή της 
υπηρεσίας εξαρτάται από την πραγματική 
ζήτηση για την υπηρεσία ή το περιουσιακό 
στοιχείο ή από τη διαθεσιμότητά τους.

Or. de
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Τροπολογία 11
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Σύμφωνα με το άρθρο 14 ΣΛΕΕ 
και σε σύνδεση με το Πρωτόκολλο 26 
αυτής, οι εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές έχουν ευρεία διακριτική 
ευχέρεια όσον αφορά την παραχώρηση 
συμβάσεων για υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος.

Or. de

Τροπολογία 12
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ανασκόπηση των καλούμενων 
υπηρεσιών προτεραιότητας και μη 
προτεραιότητας (υπηρεσίες ‘Α’ και ‘Β’) 
από την Επιτροπή έδειξε ότι δεν 
δικαιολογείται ο περιορισμός της 
πλήρους εφαρμογής του δικαίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις σε περιορισμένη 
ομάδα υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται 
σε υπηρεσίες (όπως η εστίαση και η 
υδροδότηση), που διαθέτουν 
αποδεδειγμένα δυνατότητες 
διασυνοριακού εμπορίου.

διαγράφεται

Or. de



PE492.772v01-00 12/52 AM\907628EL.doc

EL

Τροπολογία 13
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βάσει των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή 
σχετικά με την μεταρρύθμιση των κανόνων 
για τις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται 
σκόπιμο να εξαιρεθούν από την πλήρη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μόνο 
εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση, και 
συγκεκριμένα οι λεγόμενες υπηρεσίες προς 
το άτομο, όπως ορισμένες κοινωνικές, 
υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί 
ειδικό καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί 
προσφάτως. Η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης 
και γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει κατώτατα όρια που θεσπίζονται 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί 
ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυνητικούς 
προσφέροντες και περί του αριθμού και 
του είδους των συμβάσεων που 
ανατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα με 
αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, τα οποία αποβλέπουν 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών παραγόντων, ενώ επιτρέπουν 

(21) Βάσει των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή 
σχετικά με την μεταρρύθμιση των κανόνων 
για τις δημόσιες συμβάσεις κρίνεται 
σκόπιμο να εξαιρεθούν από την πλήρη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μόνο 
εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση, και 
συγκεκριμένα οι λεγόμενες υπηρεσίες προς 
το άτομο, όπως ορισμένες εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
παρέχονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου, 
που ποικίλλει σημαντικά από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, λόγω 
διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων.
Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί ειδικό 
καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί 
προσφάτως. Η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης 
και γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει κατώτατα όρια που θεσπίζονται 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί 
ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυνητικούς 
προσφέροντες και περί του αριθμού και 
του είδους των συμβάσεων που 
ανατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα με 
αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, τα οποία αποβλέπουν 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών παραγόντων, ενώ επιτρέπουν 
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στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει παραμείνουν χωρίς ρύθμιση.

Τροπολογία 14
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Βάσει των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή 
σχετικά με την μεταρρύθμιση των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις 
κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από την
πλήρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
μόνο εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση,
και συγκεκριμένα οι λεγόμενες υπηρεσίες 
προς το άτομο, όπως ορισμένες 
κοινωνικές, υγειονομικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί 

(21) Από την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας εξαιρούνται οι υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος που αφορούν βασικές 
ανάγκες των ανθρώπων, όπως για 
παράδειγμα η δημόσια ύδρευση και 
αποχέτευση, η διαχείριση των 
αποβλήτων, υπηρεσίες του κοινωνικού, 
υγειονομικού, πολιτιστικού ή 
εκπαιδευτικού τομέα. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί 
ειδικό καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί 
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ειδικό καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί 
προσφάτως. Η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης 
και γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει κατώτατα όρια που θεσπίζονται 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί 
ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυνητικούς 
προσφέροντες και περί του αριθμού και 
του είδους των συμβάσεων που 
ανατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα με 
αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, τα οποία αποβλέπουν 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών παραγόντων, ενώ επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

προσφάτως. Η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης 
και γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει κατώτατα όρια που θεσπίζονται 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί 
ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να 
παρασχεθούν πληροφορίες για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυνητικούς 
προσφέροντες και περί του αριθμού και 
του είδους των συμβάσεων που 
ανατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα με 
αναφορά στην ανάθεση συμβάσεων για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, τα οποία αποβλέπουν 
στην εξασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών παραγόντων, ενώ επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, 
της δυνατότητας πρόσβασης, της 
διαθεσιμότητας και της πληρότητας των 
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την 
εμπλοκή και την ενδυνάμωση των 
χρηστών και την καινοτομία.

Or. de

Τροπολογία 15
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και 
η ίση μεταχείριση, τα κριτήρια ανάθεσης 
των παραχωρήσεων πρέπει πάντοτε να 
συνάδουν με ορισμένα γενικά πρότυπα.
Αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων σε όλους τους δυνητικούς 
υποψηφίους, να συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και να μην 
παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
φορέα ανάθεσης απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής. Πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες. Προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά και 
παράλληλα να βελτιωθεί η ασφάλεια 
δικαίου, τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν τη χρήση του κριτηρίου της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς.

(25) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και 
η ίση μεταχείριση, τα κριτήρια ανάθεσης 
των παραχωρήσεων πρέπει πάντοτε να 
συνάδουν με ορισμένα γενικά πρότυπα.
Αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων σε όλους τους δυνητικούς 
υποψηφίους, να συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και να μην 
παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
φορέα ανάθεσης απεριόριστη ελευθερία 
επιλογής. Πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες. Προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά και 
παράλληλα να βελτιωθεί η ασφάλεια 
δικαίου, τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν τη χρήση του κριτηρίου της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας και 
βιώσιμης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 16
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Όταν οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να 
αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη και 
βιώσιμη προσφορά, πρέπει να καθορίσουν 
τα κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα 
αξιολογήσουν τις προσφορές προκειμένου 
να προσδιορίσουν εκείνη που προσφέρει 
την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 
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καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
παραχώρησης, στο μέτρο που τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση 
του επιπέδου επίδοσης που παρέχεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της παραχώρησης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς.

καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι 
συνάρτηση του αντικειμένου της 
παραχώρησης, στο μέτρο που τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση 
του επιπέδου επίδοσης που παρέχεται από 
κάθε προσφορά σε σχέση με το 
αντικείμενο της παραχώρησης, όπως αυτό 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τη μέτρηση της σχέσης 
ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 17
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καταρτίζονται από τις αναθέτουσες αρχές 
και τους αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
επιτρέπουν το άνοιγμα της ανάθεσης των 
συμβάσεων παραχώρησης στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 
τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού 
μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 
αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 
επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 

(28) Οι τεχνικές προδιαγραφές που 
καταρτίζονται από τις αναθέτουσες αρχές 
και τους αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
επιτρέπουν το άνοιγμα της ανάθεσης των 
συμβάσεων παραχώρησης στον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 
να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται
και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 
των διακρίσεων και με τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται ο τεχνητός περιορισμός του 
ανταγωνισμού μέσω απαιτήσεων που 
ευνοούν έναν συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα, αντικατοπτρίζοντας βασικά 
χαρακτηριστικά των προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται 
συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό 
φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών 
προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης 



AM\907628EL.doc 17/52 PE492.772v01-00

EL

τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, σε εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς προσφορές βασιζόμενες σε 
ισοδύναμες ρυθμίσεις. Προκειμένου να 
αποδείξουν την εν λόγω ισοδυναμία, 
ενδέχεται να απαιτείται από τους 
προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε 
περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό 
πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, σε εθνικό 
πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς προσφορές βασιζόμενες σε 
ισοδύναμες ρυθμίσεις. Προκειμένου να 
αποδείξουν την εν λόγω ισοδυναμία, 
ενδέχεται να απαιτείται από τους 
προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία 
επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, 
όπως ο τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις 
δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών 
προθεσμιών.

Or. en

Τροπολογία 18
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) 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 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί επίσης να 

(29) 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 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις
συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί επίσης να 
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επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας. Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
χρησιμοποιούν την πλέον οικονομικά 
συμφέρουσα προσφορά, τα κριτήρια αυτά 
μπορούν να αφορούν μόνο τις εργασιακές 
συνθήκες των ατόμων που συμμετέχουν 
άμεσα στη σχετική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής. 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. Στην περίπτωση αυτή, 
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. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει επίσης, 
οσάκις χρησιμοποιούν το κριτήριο της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς, να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την 
οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του 

επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, την προστασία της υγείας, 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.
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προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 
παραχώρησης, καθώς αυτό ενδέχεται να 
επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης της 
παραχώρησης και, επακόλουθα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς.

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει επίσης, οσάκις 
χρησιμοποιούν το κριτήριο της πλέον 
οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, 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 παραχώρησης, καθώς 
αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα 
της εκτέλεσης της παραχώρησης και, 
επακόλουθα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

Or. de

Τροπολογία 19
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) 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 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας. Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες 

(29) 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 
δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη 
ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις 
συμβάσεις παραχώρησης, μπορεί επίσης να 
επιτρέπεται στους αγοραστές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας. Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες 
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αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
χρησιμοποιούν την πλέον οικονομικά 
συμφέρουσα προσφορά, τα κριτήρια αυτά 
μπορούν να αφορούν μόνο τις εργασιακές 
συνθήκες των ατόμων που συμμετέχουν 
άμεσα στη σχετική διαδικασία παραγωγής 
ή παροχής. 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. Στην περίπτωση αυτή, 
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. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει επίσης, 
οσάκις χρησιμοποιούν το κριτήριο της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς, 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 
παραχώρησης, καθώς αυτό ενδέχεται να 
επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης της 
παραχώρησης και, επακόλουθα, την 

αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
χρησιμοποιούν την πλέον οικονομικά 
συμφέρουσα και βιώσιμη προσφορά, τα 
κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν μόνο 
τις εργασιακές συνθήκες των ατόμων που 
συμμετέχουν άμεσα στη σχετική 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής. 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. Στην περίπτωση αυτή, 
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. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει επίσης, 
οσάκις χρησιμοποιούν το κριτήριο της 
πλέον οικονομικά συμφέρουσας και 
βιώσιμης προσφοράς, 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 παραχώρησης, καθώς αυτό 
ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της 
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οικονομική αξία της προσφοράς. εκτέλεσης της παραχώρησης και, 
επακόλουθα, την οικονομική αξία της 
προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 20
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Η παρούσα οδηγία διασφαλίζει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/23/ΕΚ περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση 
των κανόνων του ίσου ανταγωνισμού και 
η προστασία των εργαζομένων στο 
πλαίσιο μεταβίβασης μιας επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 21
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι 
συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που ισχύουν σε θέματα 
συνθηκών απασχόλησης και ασφάλειας 
στην εργασία πρέπει εφαρμόζονται κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 
παραχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
κανόνες αυτοί, καθώς και η εφαρμογή 
τους, συμβιβάζονται με το ενωσιακό 
δίκαιο. Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, 

(32) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι
αντιπροσωπευτικές συλλογικές 
συμβάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, που ισχύουν σε θέματα 
συνθηκών απασχόλησης και ασφάλειας 
στην εργασία πρέπει εφαρμόζονται κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 
παραχώρησης. Ισχύει η αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία σε παρόμοια 
θέση εργασίας.
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όπου οι εργαζόμενοι ενός κράτους μέλους 
παρέχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος 
μέλος για την υλοποίηση μιας σύμβασης 
παραχώρησης, η οδηγία 96/71/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, 
αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
πρέπει να πληρούνται στη χώρα 
υποδοχής όσον αφορά αυτούς τους 
αποσπασμένους εργαζομένους.

Or. de

Τροπολογία 22
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32 α) Η εθνική νομοθεσία και οι 
συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται 
στον χώρο όπου εκτελείται η εργασία, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια, όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
τις εργασιακές συνθήκες, εφαρμόζονται 
επίσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
σύμβασης παραχώρησης. Η μη τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων θεωρείται 
σοβαρό παράπτωμα του οικείου 
οικονομικού φορέα και μπορεί να 
επιφέρει τον αποκλεισμό αυτού του 
οικονομικού φορέα από τη διαδικασία 
σύναψης μιας σύμβασης παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 23
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32 α) Εάν όταν ανατίθεται κάποια 
παραχώρηση πραγματοποιείται 
μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης των 
εργαζομένων από μια αρχή, δημόσια 
αναθέτουσα αρχή ή τον προηγούμενο 
ανάδοχο στον ανάδοχο ισχύουν οι νομικές 
συνέπειες της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τη διατήρηση των συνθηκών 
απασχόλησης και εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 24
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς 
παράγοντες που έχουν συμμετάσχει σε 
εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί 
ένοχοι δωροδοκίας, απάτης σε βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης.
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους ή 
προσφέροντες σε περίπτωση σοβαρών 
παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου με σκοπό την προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη ή 
όταν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή συνεχιζόμενες 
αδυναμίες κατά την εκτέλεση 

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς 
παράγοντες που έχουν συμμετάσχει σε 
εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί 
ένοχοι δωροδοκίας, απάτης σε βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό 
αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ποινική δίωξη για προηγούμενες 
παραβιάσεις του νόμου και προκειμένου 
να προβλέπεται για μελλοντικές αναθέσεις 
παραχωρήσεων η σαφής και διαφανής 
κατανομή της ευθύνης ανάμεσα στον 
κύριο οικονομικό φορέα και τους 
υπεργολάβους, θα πρέπει τόσο ο κύριος 
οικονομικός φορέας όσο και οι 
υπεργολάβοι να είναι ατομικώς, 
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προγενέστερης σύμβασης παραχώρησης ή 
συμβάσεων παραχώρησης παρόμοιας 
φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο αναθέτοντα φορέα.

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνοι. Επιπλέον, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν 
υποψηφίους ή προσφέροντες σε περίπτωση 
σοβαρών παραβιάσεων του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου με σκοπό την 
προστασία δημοσίων συμφερόντων 
συμβατών με τη Συνθήκη ή όταν ο 
οικονομικός παράγων έχει παρουσιάσει 
σημαντικές ή συνεχιζόμενες αδυναμίες 
κατά την εκτέλεση προγενέστερης 
σύμβασης παραχώρησης ή συμβάσεων 
παραχώρησης παρόμοιας φύσης με την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα.

Or. de

Τροπολογία 25
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των δημοσίων αρχών, σε όλα 
τα επίπεδα, να αποφασίζουν εάν, πώς και 
σε ποιον βαθμό θέλουν να ασκήσουν 
κάποιες δημόσιες λειτουργίες. Οι αρχές 
μπορούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες 
χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους χωρίς να 
είναι αναγκασμένες να αναθέτουν 
παραχωρήσεις σε άλλους (εξωτερικούς) 
οικονομικούς φορείς. Μπορούν επίσης να 
εκτελούν τέτοιες λειτουργίες από κοινού 
με άλλες αρχές.

Or. de

Τροπολογία 26
Licia Ronzulli
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) "σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας": μία 
σύμβαση η αιτία της οποίας βασίζεται σε 
μια ανταλλαγή παροχών. Ο επαχθής 
χαρακτήρας της συμβάσεως συνεπάγεται 
ότι σε έκαστο συμβαλλόμενο 
αντιπαρέχεται ένα πλεονέκτημα εξ αιτίας 
της παροχής του και ότι το πλεονέκτημα 
αυτό δεν συνίσταται κατ' ανάγκην σε 
ανταπόδοση οικονομικού χαρακτήρα·

Or. it

Τροπολογία 27
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) "κατασκευαστικός κίνδυνος": ο 
κίνδυνος που συνδέεται με καθυστερήσεις 
παράδοσης, πρόσθετες δαπάνες, 
ακατάλληλα πρότυπα·

Or. it

Τροπολογία 28
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 β) "κίνδυνος διαθεσιμότητας": ο 
κίνδυνος που συνδέεται με την εκτέλεση 
των υπηρεσιών που πρέπει να παράσχει ο 
ιδιώτης εταίρος·
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Or. it

Τροπολογία 29
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 14 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 c) "κίνδυνος ζήτησης": ο κίνδυνος 
που συνδέεται με τις διάφορες ποσότητες 
ζήτησης των υπηρεσιών που πρέπει να 
παράσχει ο ιδιώτης εταίρος·

Or. it

Τροπολογία 30
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στα 
σημεία 2, 4 και 7 της πρώτης παραγράφου 
συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ουσιώδους 
λειτουργικού κινδύνου στον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης 
θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον ουσιώδη 
λειτουργικό κίνδυνο όταν δεν υπάρχει 
εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης 
ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την εκτέλεση των έργων ή την 
παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης.

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στα 
σημεία 2, 4 και 7 της πρώτης παραγράφου 
συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ουσιώδους
μέρους του λειτουργικού κινδύνου στον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος της σύμβασης 
παραχώρησης θεωρείται ότι αναλαμβάνει
το ουσιώδες μέρος του λειτουργικού 
κινδύνου όταν δεν υπάρχει εγγύηση για 
την απόσβεση της επένδυσης ή των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
της σύμβασης παραχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 31
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

Ο επιχειρησιακός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται ιδίως:

Or. de

Τροπολογία 32
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

Or. fi

Τροπολογία 33
Thomas Händel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
χρήση των έργων ή τη ζήτηση για την 
παροχή της υπηρεσίας· ή

α) στον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
χρήση των έργων ή τη ζήτηση για την 
παροχή της υπηρεσίας, ακόμη και εάν 
αυτός ο κίνδυνος περιορίζεται σημαντικά 
π.χ. από διατάξεις πλαίσιο του δημοσίου 
δικαίου στο εκάστοτε κράτος μέλος· ή

Or. de
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Τροπολογία 34
Thomas Händel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η χορήγηση αδειών, οι 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις που 
ορίζουν απλώς τους όρους για την 
άσκηση μιας οικονομικής 
δραστηριότητας δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται παραχωρήσεις. Αυτό ισχύει 
και για τις αντίστοιχες συμφωνίες 
ανάμεσα σε μια αναθέτουσα αρχή ή 
φορέα ανάθεσης με κάποιον οικονομικό 
παράγοντα για την εκμετάλλευση τομέων 
ή πόρων του δημοσίου (π.χ. μέσω 
συμβάσεων ενοικίασης ή έγγειας 
μίσθωσης), και στις οποίες, κατά κανόνα, 
ορίζονται μόνο γενικοί όροι σχετικά με τη 
χρήση τους, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να 
γίνεται αποδέκτης συγκεκριμένων 
υπηρεσιών που παρέχονται από τον 
αντισυμβαλλόμενο.

Or. de

Τροπολογία 35
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Οι συμβάσεις παραχώρησης αξίας 
κατώτερης των κατωφλίων που ορίζονται 
στο άρθρο 5 μπορούν να ανατίθενται 
άμεσα, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης 
για την υποβολή προσφορών·

Or. it
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Τροπολογία 36
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτιμώμενη αξία μιας παραχώρησης 
υπολογίζεται ως η αξία ενός συνόλου 
έργων ή υπηρεσιών, ακόμα και εάν 
αγοράζονται μέσω διαφορετικών 
συμβάσεων, όταν οι συμβάσεις αποτελούν 
μέρος ενός ενιαίου σχεδίου έργου.
Ενδείξεις περί της ύπαρξης ενός ενιαίου 
σχεδίου έργου μπορεί για παράδειγμα να 
είναι ο συνολικός εκ των προτέρων 
σχεδιασμός και η σύλληψη από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που 
αγοράζονται προορίζονται για μια 
μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 
διαφορετικό τρόπο.

Η εκτιμώμενη αξία μιας παραχώρησης 
υπολογίζεται βάσει όλων των τεχνικών, 
λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων, 
ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν 
και σε διαφορετικές συμβάσεις. Ενδείξεις 
περί της ύπαρξης ενός ενιαίου σχεδίου 
έργου μπορεί για παράδειγμα να είναι ο 
συνολικός εκ των προτέρων σχεδιασμός 
και η σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, το γεγονός ότι τα 
διάφορα στοιχεία που αγοράζονται 
προορίζονται για μια μοναδική οικονομική 
και τεχνική λειτουργία ή ότι συνδέονται 
λογικά με διαφορετικό τρόπο.

Or. it

Τροπολογία 37
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την αγορά ή μίσθωση, με 
οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, 
γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων 
ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ’ 
αυτών· ωστόσο, οι συμβάσεις 
παραχώρησης χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών που ανατίθενται ταυτοχρόνως, 
πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή 
μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία·

α) για την αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση
από την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα 
ανάθεσης με οποιουσδήποτε 
χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων 
κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση 
με δικαιώματα επ’ αυτών· ωστόσο, οι 
συμβάσεις παραχώρησης 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 
ανατίθενται ταυτοχρόνως, πριν ή μετά τη 
σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό 
οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην 
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παρούσα οδηγία·

Or. de

Τροπολογία 38
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 39
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία αυτή δεν ισχύει για τις 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που 
σχετίζονται με υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος, όπως:
α) υπηρεσίες υδροδότησης
β) υπηρεσίες αποχέτευσης
γ) υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων
δ) υπηρεσίες ενέργειας
ε) κοινωνικές υπηρεσίες, με βάση το 
εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες που ενέκρινε 
η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 
ιδίως στους τομείς των παροχών υγείας 
και των κοινωνικών παροχών, της εκ του 
νόμου προβλεπόμενης κοινωνικής 
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ασφάλισης, των μέτρων αντιμετώπισης 
συνεπειών εκτάκτου ανάγκης και 
καταστροφών, των υπηρεσιών παροχών 
επιδομάτων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Or. de

Τροπολογία 40
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
περιορίζεται στον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει 
απόσβεση της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο της 
παραχώρησης καθώς και μια εύλογη 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

Κατά την ανάθεση της σύμβασης 
παραχώρησης, η αναθέτουσα αρχή ή ο 
φορέας ανάθεσης μπορεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση της σύμβασης 
παραχώρησης και την αρχή της 
αναλογικότητας, να περιορίσει τη 
διάρκειά της. Ένας από τους παράγοντες
που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι ο 
χρόνος που κρίνεται απαραίτητος 
προκειμένου να υπάρξει απόσβεση της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε σε 
σχέση με την εκτέλεση των έργων ή την 
παροχή των υπηρεσιών από τον ανάδοχο 
της παραχώρησης.  Μπορούν επίσης να 
ληφθούν υπόψη άλλα αντικειμενικά 
κριτήρια, όπως το δημόσιο συμφέρον για 
διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας ή για 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη 
παροχή της υπηρεσίας, καθώς και το 
κόστος για την επιλογή ενός αναδόχου.

Or. de

Τροπολογία 41
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης 
περιορίζεται στον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει 
απόσβεση της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο της 
παραχώρησης καθώς και μια εύλογη 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης 
περιορίζεται στον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει 
απόσβεση της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο της 
παραχώρησης καθώς και μια εύλογη 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου και 
επίσης στον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος για την επίτευξη των 
στόχων επιδόσεων που έχουν οριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή.

Or. en

Τροπολογία 42
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
Οι συμβάσεις παραχώρησης για 
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας υπόκεινται στην 
υποχρέωση του άρθρου 26 παράγραφος 3 
και του άρθρου 27 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 43
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης σε:

Or. en

Τροπολογία 44
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προστατευόμενα εργαστήρια, ή να 
προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων 
αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον 
η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων 
εργαζομένων είναι εργαζόμενοι με 
αναπηρία, οι οποίοι λόγω της φύσης ή 
της σοβαρότητας της αναπηρίας τους δεν 
μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική 
δραστηριότητα κάτω από συνήθεις 
συνθήκες ή να βρουν εύκολα κάποια θέση 
απασχόλησης στη συνήθη αγορά 
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εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 45
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι επιχειρήσεις και τα προγράμματα 
που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική 
και επαγγελματική ένταξη 
μειονεκτούντων εργαζομένων, εφόσον 
περισσότεροι από το 30% των 
εργαζομένων σε αυτούς τους 
οικονομικούς φορείς ή τα προγράμματα 
είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή 
μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Or. en

Τροπολογία 46
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντούτοις, είναι δυνατό να απαιτείται 
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 
που υποβάλλουν, τα ονόματα και τα
ουσιαστικά επαγγελματικά προσόντα του 
προσωπικού το οποίο πρόκειται να 
αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης παραχώρησης.

2. Εντούτοις, είναι δυνατό να απαιτείται 
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 
που υποβάλλουν, τα ουσιαστικά 
επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού 
το οποίο πρόκειται να αναλάβει την 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης 
παραχώρησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο ένας προσφέροντας να γνωρίζει τα ονόματα του προβλεπόμενου προσωπικού 
στο στάδιο της υποβολής της αίτησης συμμετοχής, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της 
διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης.

Τροπολογία 47
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι όμιλοι οικονομικών παραγόντων 
δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή 
υποψηφιότητες.

3. Οι όμιλοι οικονομικών παραγόντων 
δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή 
υποψηφιότητες. Οι κοινοπραξίες 
οικονομικών φορέων, ιδίως 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
μπορούν να λάβουν τη μορφή 
κοινοπραξιών επιχειρήσεων. 

Or. en

Τροπολογία 48
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οι αναθέτουσες αρχές στοχεύουν στη 
«βέλτιστη αξία» στο πλαίσιο της 
ανάθεσης συμβάσεων. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω του περισσότερο 
συμφέροντος συνδυασμού των πτυχών 
του κόστους, της ποιότητας και της 
βιωσιμότητας. 

Or. en
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Τροπολογία 49
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Οι αναθέτουσες αρχές σέβονται την 
καθυστέρηση πληρωμών όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2001/7/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 50
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 γ. Οι οικονομικοί παράγοντες 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τον τομέα της κοινωνικής 
και εργασιακής προστασίας και τις 
συνθήκες απασχόλησης που 
εφαρμόζονται όπου λαμβάνει χώρα η 
προσφορά έργων και υπηρεσιών και η 
προμήθεια αγαθών όπως ορίζουν το 
εθνικό δίκαιο και/ή οι συλλογικές 
συμβάσεις, καθώς και διεθνείς διατάξεις 
του εργατικού δικαίου που αναφέρονται 
στο Παράρτημα XIΙΙ α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 51
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 δ. Οι λεπτομέρειες της ανάθεσης 
συμβάσεων δημοσιοποιούνται και είναι 
διαθέσιμες προς εξέταση.

Or. en

Τροπολογία 52
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν 
υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία για 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προκειμένου να εμποδίσουν, 
να εντοπίσουν και να διορθώσουν 
σφάλματα που εμφανίζονται σε κάθε 
στάδιο με την ανάπτυξη κατάλληλων 
εργαλείων.

8. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν 
υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία για 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 
προκειμένου να εμποδίσουν, να 
εντοπίσουν και να διορθώσουν σφάλματα 
που εμφανίζονται σε κάθε στάδιο με την 
ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων.

Or. en

Τροπολογία 53
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται 
στο σημείο του παραρτήματος VIII 
παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης 
παραχώρησης. Καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν 
τα έργα, η υπηρεσία ή η προμήθεια.

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται 
στο σημείο του παραρτήματος VIII 
παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης 
παραχώρησης. Καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν 
τα έργα, η υπηρεσία ή η προμήθεια
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
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αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων στόχων 
βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 54
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν όταν ανατίθεται κάποια 
παραχώρηση πραγματοποιείται 
μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης των 
εργαζομένων από μια αρχή, δημόσια 
αναθέτουσα αρχή ή τον προηγούμενο 
ανάδοχο στον ανάδοχο, ισχύουν οι 
νομικές συνέπειες της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των 
συνθηκών απασχόλησης και εργασίας· 

Or. de

Τροπολογία 55
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην 
προκήρυξη της παραχώρησης τις 
προϋποθέσεις που σχετίζονται με:

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην 
προκήρυξη ή στο έγγραφο της 
παραχώρησης τις προϋποθέσεις που 
σχετίζονται με:

Or. it



AM\907628EL.doc 39/52 PE492.772v01-00

EL

Τροπολογία 56
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που 
είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει 
τις νομικές και χρηματοοικονομικές 
δυνατότητες και τις εμπορικές και τεχνικές 
ικανότητες για την εκτέλεση της προς 
ανάθεση σύμβασης παραχώρησης. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι αυστηρά 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που 
είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει 
τις νομικές και χρηματοοικονομικές 
δυνατότητες και τις εμπορικές και τεχνικές 
ικανότητες για την εκτέλεση της προς 
ανάθεση σύμβασης παραχώρησης. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι αυστηρά 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης
και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού 
ανταγωνισμού.

Or. it

Τροπολογία 57
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επαναλαμβανόμενες και/ή σοβαρές 
παραβιάσεις της νομοθεσίας για την 
εργασία, την κοινωνική ασφάλιση ή το 
περιβάλλον, οι οποίες αποδεικνύονται από 
αποφάσεις με ισχύ δεδικασμένου. 

Or. de

Τροπολογία 58
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εάν έχει περιέλθει σε γνώση 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, η 
οποία ορίζει ότι δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα.

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εάν έχει περιέλθει σε γνώση 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή 
νομικά δεσμευτική διοικητική απόφαση, 
η οποία ορίζει ότι δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα ή εάν έχει ληφθεί ή έχει επιβληθεί 
εις βάρος του περισσότερο από μία φορά 
δυσμενής απόφαση ή ποινή στο πλαίσιο 
του εργατικού δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 59
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αποκλείουν από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης 
παραχώρησης οποιονδήποτε οικονομικό 
παράγοντα εφόσον πληρούται μία από τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αποκλείουν από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης 
παραχώρησης οποιονδήποτε οικονομικό 
παράγοντα εφόσον πληρούται μία από τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. de
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Τροπολογία 60
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παραβιάσεις του κοινωνικού, 
εργατικού, φορολογικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 61
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν τις 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν 
αιτήματος, τυχόν πληροφορίες 
σχετιζόμενες με τους λόγους αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 88 της οδηγίας [που αντικαθιστά 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ].

9. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν τις 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν 
αιτήματος, τυχόν πληροφορίες 
σχετιζόμενες με τους λόγους αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 88 της οδηγίας [που αντικαθιστά 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ]. Τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή αναπτύσσουν επίσης μια 
διαδικασία για να συλλέγουν πληροφορίες 
σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας 
και να τις καθιστούν διαθέσιμες στους 
φορείς ανάθεσης.

Or. de

Τροπολογία 62
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας αναφέρει στην προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης τη σχετική 
στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από 
τα κριτήρια της παραγράφου 1 ή 
απαριθμεί τα εν λόγω κριτήρια κατά 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 63
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς βασίζεται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Στα εν λόγω κριτήρια είναι δυνατόν να
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος, οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια:

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς βασίζεται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος, οιοδήποτε 
από τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. de

Τροπολογία 64
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
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η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς βασίζεται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Στα εν λόγω κριτήρια είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος, οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια:

η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς βασίζεται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη και 
βιώσιμης προσφοράς σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Στα εν λόγω κριτήρια είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνονται, εκτός από 
την τιμή ή το κόστος, οιοδήποτε από τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 65
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς βασίζεται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Στα εν λόγω κριτήρια είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος, οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς βασίζεται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Στα εν λόγω κριτήρια είναι δυνατόν, σε 
κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος, οιοδήποτε 
από τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. it

Τροπολογία 66
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39  – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, η δυνατότητα 

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, η δυνατότητα 
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πρόσβασης, ο σχεδιασμός για όλους τους 
χρήστες, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
και ο καινοτόμος χαρακτήρας·

πρόσβασης, ο σχεδιασμός για όλους τους 
χρήστες, το μείζον ενδιαφέρον για την 
κοινωνία, τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και ο καινοτόμος 
χαρακτήρας·

Or. it

Τροπολογία 67
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) κοινωνικά κριτήρια, όπως:
ο σεβασμός της κοινωνικής και 
εργασιακής προστασίας, των εργασιακών 
συνθηκών, των ρυθμίσεων για την υγειά 
και την ασφάλεια·
ευκαιριών απασχόλησης, 
περιλαμβανομένης της προώθησης: της 
απασχόλησης των νέων, της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, των 
ευκαιριών απασχόλησης για τους 
μακροπρόθεσμα ανέργους και για τους 
εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, των 
ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες και 
των ατόμων με αναπηρία·
ο σεβασμός των κανόνων αξιοπρεπούς 
εργασίας·
της κοινωνικής ένταξης·
του ηθικού εμπορίου·
της πρόσβασης στην επιτόπια 
επαγγελματική κατάρτιση·
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 68
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για παραχωρήσεις υπηρεσιών και 
παραχωρήσεις που αφορούν τη μελέτη 
έργων, 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 
παραχώρησης, η αντικατάσταση του 
σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, που πρέπει να επαληθεύει ότι οι 
αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμη 
οργάνωση και ποιότητα·

(β) για παραχωρήσεις υπηρεσιών και 
παραχωρήσεις που αφορούν τη μελέτη 
έργων, λαμβάνεται υπόψη η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο 
οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω
παραχώρησης, καθώς και τα προσόντα 
και ο επαγγελματισμός του ενδεχόμενου 
υπεργολάβου, με αποτέλεσμα, μετά την 
ανάθεση της παραχώρησης, η 
αντικατάσταση του σχετικού προσωπικού 
να είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
συγκατάθεσης της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα, που πρέπει να 
επαληθεύει ότι οι αντικαταστάσεις 
διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση, 
ποιότητα, προσόντα και πείρα·

Or. en

Τροπολογία 69
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι φορείς 
ανάθεσης εφαρμόζουν επιπρόσθετα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
για την παροχή έργων και υπηρεσιών, τα 
οποία αναφέρονται στην προκήρυξη.  Σε 
αυτά ανήκουν οι συνθήκες εργασίας που 
προβλέπονται από την εθνική, ενωσιακή 
και διεθνή νομοθεσία και τις διοικητικές 
διατάξεις, τις αντιπροσωπευτικές 
μισθολογικές συμβάσεις όλων των 
επιπέδων και τις διαιτητικές αποφάσεις. 
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Εκτός αυτού ισχύει η αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία σε παρόμοια 
θέση εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 70
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) Μπορούν να περιληφθούν περαιτέρω 
κριτήρια όσον αφορά την κοινωνική 
πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, 
όπως η προώθηση της ισότητας των 
φύλων και η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των ιδιαίτερα μειονεκτουσών ομάδων, 
όπως είναι και οι εργαζόμενοι μικρότερης 
και μεγαλύτερης ηλικίας, οι νέοι και οι 
ασκούμενοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, 
άτομα από οικογένειες μεταναστών και 
τα άτομα με αναπηρία.

Or. de

Τροπολογία 71
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας υποδεικνύει στη 
προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, ή στα έγγραφα της 
σύμβασης τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 

Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας υποδεικνύει στη 
προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, ή στα έγγραφα της 
σύμβασης τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
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συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς.

συμφέρουσας από οικονομική άποψη και 
βιώσιμης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 72
Edite Estrela

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) το εξωτερικό κοινωνικό κόστος που 
συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, που 
μπορεί να περιλαμβάνει επισφαλή 
απασχόληση, πολλές ώρες εργασίας, 
ελλιπή συμμόρφωση με τους κανόνες για 
την υγεία και την ασφάλεια και έλλειψη 
επαγγελματικής κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 73
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν το 
κόστος χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
κοστολόγησης βάσει του κύκλου ζωής, 
αναφέρουν στα έγγραφα της παραχώρησης 
τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για 
τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου 
ζωής. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν το 
κόστος χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
κοστολόγησης βάσει του κύκλου ζωής, 
αναφέρουν στα έγγραφα της παραχώρησης 
τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για 
τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου 
ζωής. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
πρέπει να απλοποιηθεί προκειμένου να 
είναι προσβάσιμη για τις ΜΜΕ και πρέπει 
να πληροί όλες τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 74
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει 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 ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους
προτεινόμενους υπεργολάβους.

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή 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 και να παρέχει πληροφορίες 
στους υπεργολάβους, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
τους, στοιχείων επικοινωνίας και νομικών 
εκπροσώπων τους. Οποιεσδήποτε 
αλλαγές στην αλυσίδα της υπεργολαβίας 
αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση στην 
αναθέτουσα αρχή, περιλαμβανομένων 
των ονομάτων, των στοιχείων 
επικοινωνίας και των νομικών 
εκπροσώπων τους.

Or. en

Τροπολογία 75
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το 
ζήτημα της ευθύνης του κύριου 
οικονομικού παράγοντα.

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το 
ζήτημα της ευθύνης του κύριου 
οικονομικού παράγοντα και του 
υπεργολάβου.

Or. de
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Τροπολογία 76
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Με την επιφύλαξη της ευθύνης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο κύριος 
οικονομικός φορέας και ο/οι 
υπεργολάβος/οι είναι αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον υπεύθυνοι.

Or. de

Τροπολογία 77
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας 
γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών αερολιμένων, 
θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών 
σταθμών μεταφορικών μέσων, σε 
αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους 
μεταφορείς.

5. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας 
γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών αερολιμένων, 
θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας ή άλλων γενικών υποδομών
σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους 
μεταφορείς.

Or. de

Τροπολογία 78
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – Τομέας 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Η ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Or. it

Τροπολογία 79
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17
Κωδικός CPV Περιγραφή

7511000-4 und
από 85000000-9 έως 85323000-9
(εκτός 85321000-5 και 85322000-2)

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 
και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

98000000-3 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και 
ατομικές υπηρεσίες

98120000-0 Υπηρεσίες παρεχόμενες από 
συνδικαλιστικές ενώσεις

98131000-0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

Τροπολογία

διαγράφεται
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Τροπολογία 80
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
(γ)
– Σύμβαση 87 περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος
– Σύμβαση 98 περί συνδικαλιστικού 
δικαιώματος και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων
– Σύμβαση 29 σχετικά με την 
αναγκαστική εργασία
– Σύμβαση 105 σχετικά με την 
κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας
– Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία 
απασχόλησης
– Σύμβαση 111 για την εισαγωγή 
διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)
– Σύμβαση 100 σχετικά με την ίση 
αμοιβή
– Σύμβαση 182 σχετικά με τις χειρότερες 
μορφές παιδικής εργασίας
– Σύμβαση της Βιέννης για την 
προστασία της στιβάδας του όζοντος και 
πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του 
όζοντος
– Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο 
της διασυνοριακής διακίνησης 
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επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής 
τους (Σύμβαση της Βασιλείας)
– Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους 
έμμονους οργανικούς ρύπους (Σύμβαση 
της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ)
– Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία 
συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον 
αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά 
προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές 
εμπόριο (UNEP/FAO) (Σύμβαση ΣΜΕ), 
Ρότερνταμ, 10/09/1998 και τα τρία 
σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.

Or. en


