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Τροπολογία 237
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας -

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση οδηγίας σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρωτογενές δίκαιο και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαμορφώνουν ένα κατάλληλο και ευέλικτο νομικό πλαίσιο για την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης και επιβάλλουν την υποχρέωση για μια διαφανή διαδικασία χωρίς διακρίσεις. 
Λόγω των διαφορετικών μορφών των συμβάσεων παραχώρησης και των διοικητικών δομών 
στα κράτη μέλη, μια ενιαία διαδικασία δεν θεωρείται κατάλληλη (αρχή της επικουρικότητας) 
και θα περιόριζε τα κοινοτικά περιθώρια δράσης που ενισχύονται ρητώς με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.

Τροπολογία 238
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
-

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 239
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
-
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. it

Justification

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, 
poiché essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato 
interno e gli obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a 
livello centrale, che regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non 
assimilabile agli altri settori economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi 
molto differenti tra gli Stati Membri. Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da 
rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

Τροπολογία 240
Heide RühleEmilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Mikael 
Gustafsson, Cornelis de Jong
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση οδηγίας
-

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Justification

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Τροπολογία 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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 53 
παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 
114 αυτής, καθώς και το πρωτόκολλο 
αριθ. 26,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση των διατάξεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και με τις 
ιδιαιτερότητές τους στην οδηγία. 

Τροπολογία 242
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το 
πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής,

Or. fr

Τροπολογία 243
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 
2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 244
Heide Rühle

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 53 
παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 
114, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 26,

Or. en

Τροπολογία 245
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), στερούνται των δικαιωμάτων 

διαγράφεται



AM\916800EL.doc 7/197 PE496.581v03-00

EL

τους εντός της Εσωτερικής Αγοράς και 
χάνουν σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, 
ενώ οι δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους 
έτσι ώστε οι πολίτες της ΕΕ να 
επωφελούνται από ποιοτικές υπηρεσίες 
στις καλύτερες τιμές. Ένα κατάλληλο 
νομικό πλαίσιο για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης θα εξασφάλιζε
πραγματική και άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση στην αγορά για όλους τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης και 
ασφάλεια δικαίου, που ευνοούν τις 
δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και 
στρατηγικές υπηρεσίες προς τους 
πολίτες.

Or. en

Τροπολογία 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), στερούνται των δικαιωμάτων 
τους εντός της Εσωτερικής Αγοράς και 
χάνουν σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, 
ενώ οι δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους 
έτσι ώστε οι πολίτες της ΕΕ να 
επωφελούνται από ποιοτικές υπηρεσίες 
στις καλύτερες τιμές. Ένα κατάλληλο 
νομικό πλαίσιο για την ανάθεση 

διαγράφεται
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συμβάσεων παραχώρησης θα εξασφάλιζε 
πραγματική και άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση στην αγορά για όλους τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης και 
ασφάλεια δικαίου, που ευνοούν τις 
δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και 
στρατηγικές υπηρεσίες προς τους 
πολίτες.

Or. de

Τροπολογία 247
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός 
της Εσωτερικής Αγοράς και χάνουν 
σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι 
δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους έτσι 
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται 
από ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες 
τιμές. Ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα 
εξασφάλιζε πραγματική και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για 
όλους τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης και ασφάλεια δικαίου, που 
ευνοούν τις δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και στρατηγικές υπηρεσίες προς 
τους πολίτες.

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός 
της Εσωτερικής Αγοράς και χάνουν 
σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι 
δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους έτσι 
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται 
από ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες 
τιμές. Ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα 
εξασφάλιζε πραγματική και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για 
όλους τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης και ασφάλεια δικαίου, που 
ευνοούν τις δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και στρατηγικές υπηρεσίες προς 
τους πολίτες. Κρίνεται σκόπιμο να 
θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια 
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γενική αρχή προκειμένου να 
συμπεριληφθούν οι ΜΜΕ στην ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης με στόχο να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην 
αγορά παραχωρήσεων.

Or. it

Τροπολογία 248
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός 
της Εσωτερικής Αγοράς και χάνουν 
σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι 
δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους έτσι 
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται 
από ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες 
τιμές. Ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα 
εξασφάλιζε πραγματική και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για 
όλους τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης και ασφάλεια δικαίου, που 
ευνοούν τις δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και στρατηγικές υπηρεσίες προς 
τους πολίτες.

(1) Η απουσία σαφών κανόνων σε 
ενωσιακό επίπεδο που διέπουν την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
προκαλεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου, 
δημιουργεί φραγμούς στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών και οδηγεί σε 
στρεβλώσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
της Εσωτερικής Αγοράς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός 
της Εσωτερικής Αγοράς και χάνουν 
σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι 
δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους έτσι 
ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται 
από ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες 
τιμές. Ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα 
εξασφάλιζε πραγματική και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για 
όλους τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης και ασφάλεια δικαίου, που 
ευνοούν τις δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος προς τους 
πολίτες.

Or. fr
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Τροπολογία 249
Heide Rühle

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. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται 
επί του παρόντος σε βασικούς κανόνες 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, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπόκειται στις αρχές της 
Συνθήκης, και ειδικότερα στις αρχές της 
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
στις αρχές που πηγάζουν εξ αυτής, όπως 
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
αναλογικότητας και της διαφάνειας. 
Ενυπάρχει ο κίνδυνος της έλλειψης 
ασφάλειας δικαίου ως προς την ερμηνεία 
των αρχών της Συνθήκης από τους 
εθνικούς νομοθέτες και λόγω των 
μεγάλων διαφορών μεταξύ των 
νομοθεσιών στα διάφορα κράτη μέλη. Ο 
κίνδυνος αυτός επιβεβαιώθηκε από την 
εκτεταμένη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
πραγματεύτηκε εν μέρει μόνο ορισμένες 
πτυχές της ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Συνεπώς, απαιτείται η 

(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. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται 
επί του παρόντος σε βασικούς κανόνες 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, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπόκειται στις αρχές της 
Συνθήκης, και ειδικότερα στις αρχές της 
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
στις αρχές που πηγάζουν εξ αυτής, όπως 
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
αναλογικότητας και της διαφάνειας.
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ομοιόμορφη συγκεκριμενοποίηση των 
αρχών της Συνθήκης σε όλα τα κράτη 
μέλη και η εξάλειψη των διαφορών στην 
κατανόησή τους σε ενωσιακό επίπεδο για 
την άρση των συνεχιζόμενων 
στρεβλώσεων στην Εσωτερική Αγορά.

Or. en

Τροπολογία 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

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. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται 
επί του παρόντος σε βασικούς κανόνες 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, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπόκειται στις αρχές της 
Συνθήκης, και ειδικότερα στις αρχές της 
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
στις αρχές που πηγάζουν εξ αυτής, όπως 
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
αναλογικότητας και της διαφάνειας. 
Ενυπάρχει ο κίνδυνος της έλλειψης 
ασφάλειας δικαίου ως προς την ερμηνεία 

(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. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται 
επί του παρόντος σε βασικούς κανόνες 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, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπόκειται στις αρχές της 
Συνθήκης, και ειδικότερα στις αρχές της 
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
στις αρχές που πηγάζουν εξ αυτής, όπως 
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
αναλογικότητας και της διαφάνειας. 
Ενυπάρχει ο κίνδυνος της έλλειψης 
ασφάλειας δικαίου ως προς την ερμηνεία 
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των αρχών της Συνθήκης από τους 
εθνικούς νομοθέτες και λόγω των μεγάλων 
διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών στα 
διάφορα κράτη μέλη. Ο κίνδυνος αυτός 
επιβεβαιώθηκε από την εκτεταμένη
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
πραγματεύτηκε εν μέρει μόνο ορισμένες 
πτυχές της ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Συνεπώς, απαιτείται η 
ομοιόμορφη συγκεκριμενοποίηση των 
αρχών της Συνθήκης σε όλα τα κράτη μέλη 
και η εξάλειψη των διαφορών στην 
κατανόησή τους σε ενωσιακό επίπεδο για 
την άρση των συνεχιζόμενων 
στρεβλώσεων στην Εσωτερική Αγορά.

των αρχών της Συνθήκης από τους 
εθνικούς νομοθέτες και λόγω των μεγάλων 
διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών στα 
διάφορα κράτη μέλη. Ο κίνδυνος αυτός 
επιβεβαιώθηκε από την νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία πραγματεύτηκε εν μέρει μόνο 
ορισμένες πτυχές της ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης. Συνεπώς, 
απαιτείται η ομοιόμορφη 
συγκεκριμενοποίηση των αρχών της 
Συνθήκης σε όλα τα κράτη μέλη και η 
εξάλειψη των διαφορών στην κατανόησή 
τους σε ενωσιακό επίπεδο για την άρση 
των συνεχιζόμενων στρεβλώσεων στην 
Εσωτερική Αγορά.

Or. en

Τροπολογία 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται
επί του παρόντος σε βασικούς κανόνες 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, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπόκειται στις αρχές της 
Συνθήκης, και ειδικότερα στις αρχές 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. Η ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται 
επί του παρόντος σε βασικούς κανόνες 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, ενώ η ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών με διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπόκειται στις αρχές της 
Συνθήκης, και ειδικότερα στις αρχές της 
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ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
στις αρχές που πηγάζουν εξ αυτής, όπως 
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
αναλογικότητας και της διαφάνειας. 
Ενυπάρχει ο κίνδυνος της έλλειψης 
ασφάλειας δικαίου ως προς την ερμηνεία 
των αρχών της Συνθήκης από τους 
εθνικούς νομοθέτες και λόγω των 
μεγάλων διαφορών μεταξύ των 
νομοθεσιών στα διάφορα κράτη μέλη. Ο 
κίνδυνος αυτός επιβεβαιώθηκε από την 
εκτεταμένη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
πραγματεύτηκε εν μέρει μόνο ορισμένες 
πτυχές της ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Συνεπώς, απαιτείται η 
ομοιόμορφη συγκεκριμενοποίηση των 
αρχών της Συνθήκης σε όλα τα κράτη 
μέλη και η εξάλειψη των διαφορών στην 
κατανόησή τους σε ενωσιακό επίπεδο για 
την άρση των συνεχιζόμενων 
στρεβλώσεων στην Εσωτερική Αγορά.

ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
στις αρχές που πηγάζουν εξ αυτής, όπως 
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
αναλογικότητας και της διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 252
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να επηρεάσει την 
ελευθερία των κρατών μελών ή των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν σχετικά 
με την απευθείας εκτέλεση έργων ή την 
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή την 
ανάθεσή τους σε τρίτους. Τα κράτη μέλη ή 
οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερες να καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 

(3) Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει και 
επαναβεβαιώνει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίζουν τα μέσα οργάνωσης 
που κρίνουν καταλληλότερα για την 
εκτέλεση των έργων και την παροχή των 
υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπεύθυνα. 
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να επηρεάσει την ελευθερία 
των κρατών μελών ή των δημόσιων αρχών 
να εκτελούν έργα ή να παρέχουν 
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πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.

υπηρεσίες προς το κοινό ή να αναθέτουν 
την εκτέλεση έργων ή την παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτους. Τα κράτη μέλη και 
οι δημόσιες αρχές διατηρούν το δικαίωμα 
να καθορίζουν και να διευκρινίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 253
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να επηρεάσει την 
ελευθερία των κρατών μελών ή των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν σχετικά 
με την απευθείας εκτέλεση έργων ή την 
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή την 
ανάθεσή τους σε τρίτους. Τα κράτη μέλη ή 
οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερες να καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.

(3) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει σε 
καμία περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας που ορίζει το δίκαιο 
της Ένωσης, την ελευθερία των κρατών 
μελών ή των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν σχετικά με την απευθείας 
εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών 
προς το κοινό ή την ανάθεσή τους σε 
τρίτους. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως για 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ή 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος κατά την έννοια του 
άρθρου 14 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 
του πρωτοκόλλου (αρ. 26) σχετικά με τις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Τα 
κράτη μέλη ή οι δημόσιες αρχές διατηρούν 
το δικαίωμα να καθορίζουν και να 
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται το γεγονός ότι η οδηγία δεν θίγει την αρχή της ελευθερίας διαχείρισης των δημοσίων 
αρχών και δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση διατάξεις για τα κράτη μέλη ή τις δημόσιες αρχές 
που να ορίζουν εάν μια υπηρεσία πρέπει να παρασχεθεί από πλευράς δημοσίου ή μέσω 
ανάθεσης σε τρίτους. Πέραν τούτου, επισημαίνεται ότι η εν λόγω αρχή ισχύει ειδικότερα και για 
τους ευαίσθητους τομείς της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να επηρεάσει την 
ελευθερία των κρατών μελών ή των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν σχετικά 
με την απευθείας εκτέλεση έργων ή την 
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή την 
ανάθεσή τους σε τρίτους. Τα κράτη μέλη ή 
οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερες να καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.

(3) Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει και 
επαναβεβαιώνει το δικαίωμα των κρατών 
μελών και των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν τα μέσα οργάνωσης που 
κρίνουν καταλληλότερα για την εκτέλεση 
των έργων και την παροχή των 
υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπεύθυνα.
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να επηρεάσει την ελευθερία 
των κρατών μελών και των δημόσιων 
αρχών να εκτελούν έργα ή να παρέχουν 
υπηρεσίες προς το κοινό ή να αναθέτουν 
την εκτέλεση έργων ή την παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτους. Τα κράτη μέλη και 
οι δημόσιες αρχές διατηρούν το δικαίωμα 
να καθορίζουν και να διευκρινίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας υπό τις οποίες 
παρέχονται οι υπηρεσίες, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των στόχων δημόσιας πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία 255
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να επηρεάσει την 
ελευθερία των κρατών μελών ή των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν σχετικά 
με την απευθείας εκτέλεση έργων ή την 
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή την 
ανάθεσή τους σε τρίτους. Τα κράτη μέλη ή 
οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερες να καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία 
σέβεται τις εθνικές ταυτότητες των 
κρατών μελών, που είναι συμφυείς με τη 
θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική 
τους δομή, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και 
τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το 
Πρωτόκολλο αριθ. 26 σχετικά με τις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να επηρεάσει την ελευθερία 
των κρατών μελών ή των δημόσιων αρχών 
να αποφασίζουν σχετικά με την απευθείας 
εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών 
προς το κοινό ή την ανάθεσή τους σε 
τρίτους. Τα κράτη μέλη ή οι δημόσιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερες να καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων 
αναφορικά με την ποιότητα ή την τιμή των 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επιδίωξης των 
στόχων δημόσιας πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 256
Pier Antonio Panzeri

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

(3α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν σε εθνικό επίπεδο το φάσμα 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και τα χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών που πρόκειται να 
παρασχεθούν, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν όρων αναφορικά με την ποιότητα 
των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των στόχων δημόσιας 
πολιτικής. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά 
τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος ή τις 
ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη 
μέλη, ιδίως στον κοινωνικό τομέα, 
σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες 
περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 257
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους 
γενικούς και ειδικούς όρους 
απασχόλησης, όπως τις μέγιστες 
περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες 
περιόδους ανάπαυσης, την ελάχιστη 
διάρκεια της ετήσιας άδειας μετ’ 
αποδοχών και την ελάχιστη αμοιβή, 
καθώς επίσης τους κανόνες για την υγεία, 
την ασφάλεια και την υγιεινή στην 
εργασία, τους οποίους τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ούτε επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
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συλλογικών συμβάσεων, του δικαιώματος 
απεργίας και του δικαιώματος 
συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές που 
σέβονται το ενωσιακό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 258
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
ότι η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 
από τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς βασίζεται μεταξύ 
άλλων στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς. Το κριτήριο αυτό, εκτός από 
την τιμή ή το κόστος, μπορεί να αφορά 
την ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τη 
δυνατότητα πρόσβασης, τον σχεδιασμό 
για όλους τους χρήστες, περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά χαρακτηριστικά και 
καινοτόμο χαρακτήρα. Επίσης, μπορεί να 
αφορά την εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση και την τεχνική συνδρομή, την 
ημερομηνία παράδοσης, την προθεσμία 
παράδοσης ή εκτέλεσης, την πείρα του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 
παραχώρησης, καθώς και η ειδική 
διαδικασία παραγωγής ή παροχής των 
αιτούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών, στον βαθμό που δεν εισάγει 
διακρίσεις μεταξύ οικονομικών 
παραγόντων

Or. en
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Τροπολογία 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τις συμβάσεις παραχώρησης που 
υπερβαίνουν ορισμένη αξία, είναι σκόπιμο 
να προβλέπεται ένας ελάχιστος 
συντονισμός των εθνικών διαδικασιών 
για την ανάθεση αυτών των συμβάσεων 
βάσει των αρχών της Συνθήκης ώστε να 
διασφαλίζεται το άνοιγμα των 
συμβάσεων παραχώρησης στον 
ανταγωνισμό και επαρκής ασφάλεια 
δικαίου. Οι εν λόγω συντονιστικές 
διατάξεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
αναγκαία για την επίτευξη των 
προαναφερόμενων στόχων. Εντούτοις, τα 
κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
συμπληρώνουν και να αναπτύσσουν 
περαιτέρω τις διατάξεις αυτές εφόσον το 
κρίνουν σκόπιμο ιδίως για την καλύτερη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
ανωτέρω αρχές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 260
Evelyne Gebhardt

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, 

διαγράφεται
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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 
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 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 263
Werner Kuhn

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 

διαγράφεται
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τομείς αυτούς και λαμβανομένου υπόψη 
του κλειστού χαρακτήρα των αγορών 
όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους, 
λόγω της ύπαρξης ειδικών ή 
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 264
Heide Rühle

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

(5) Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4.01.2004, 
της 10.03.2004 και της 31.05.2006, ο 
τομέας του ύδατος δεν θα πρέπει να 
απελευθερωθεί, αλλά να εκσυγχρονιστεί. 
Κατά συνέπεια, ο τομέας του ύδατος δεν 
θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 265
Peter Simon
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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 αποκλειστικών δικαιωμάτων 
χορηγούμενων από τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τον εφοδιασμό, την προμήθεια ή 
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

(5) Πρέπει επίσης να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες διατάξεις συντονισμού για την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων 
και υπηρεσιών στους τομείς 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 
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 266
Françoise Castex

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 αποκλειστικών δικαιωμάτων 

(5) Πρέπει επίσης να εισαχθούν 
συγκεκριμένες διατάξεις για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, των 
οποίων οι συγκεκριμένοι στόχοι και τα 
καθήκοντα προσδιορίζονται από τις 
εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν πλήρη 
ελευθερία επιλογής του τρόπου 
διαχείρισής τους και δύνανται να
παραχωρούν ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα όσον αφορά τον εφοδιασμό, 
την προμήθεια ή την εκμετάλλευση των 
δικτύων παροχής των συγκεκριμένων 
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χορηγούμενων από τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τον εφοδιασμό, την προμήθεια ή 
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
14.01.2004, στις 10.03.2004 και στις 
31.05.2006, ο τομέας του ύδατος δεν θα 
πρέπει να ελευθερωθεί αλλά να 
εκσυγχρονιστεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα του ύδατος μπορούν να 
συναχθούν από αποφάσεις που ελήφθησαν στις 14.01.2004, 10.03.2004 και 31.05.2006. 
Σύμφωνα με αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιδιώκει ελευθέρωση στον τομέα του 
ύδατος (όπως στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών ή των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών), αλλά επιλέγει την οδό του εκσυγχρονισμού του τομέα του ύδατος, όπου οι 
οικονομικές αρχές θα πρέπει να συνάδουν με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και 
με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 268
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
14.01.2004, στις 10.03.2004 και στις 
31.05.2006, ο τομέας του ύδατος δεν θα 
πρέπει να ελευθερωθεί αλλά να 
εκσυγχρονιστεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 269
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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 
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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.

παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου, όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης, ιδίως στον 
τομέα των θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 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. de

Τροπολογία 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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, ή 
δικαιώματα πρόσβασης στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών, στις οποίες το 
δημόσιο ή μια δημόσια αρχή θέτει τους 
όρους για την άσκηση μιας οικονομικής 
δραστηριότητας δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις. Το 
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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.

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. de

Τροπολογία 271
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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 που 
χορηγούνται για περιορισμένη χρονική 
περίοδο, 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 
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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.

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 272
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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 μίσθωσης στις οποίες το 
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δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών. Οι συμβάσεις μίσθωσης (στις 
οποίες περιλαμβάνονται λ.χ. και οι 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης) περιέχουν 
ως γενικούς όρους διατάξεις για την 
παραχώρηση του μισθίου στον μισθωτή, 
τη χρήση του (π.χ., περιγραφή του 
μισθίου, όρους σχετικά με την 
επιτρεπόμενη χρήση του μισθίου, όρους 
σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
μισθίου, όπως δείκτες επιδόσεων ή 
περιβαλλοντικά πρότυπα), τις εκάστοτε 
υποχρεώσεις του εκμισθωτή και του 
μισθωτή ως προς τη συντήρηση του 
μισθίου, τη διάρκεια της σύμβασης 
μίσθωσης και την απόδοση του μισθίου 
στον εκμισθωτή, το μίσθωμα και τα 
παρεπόμενα έξοδα που βαρύνουν τον 
μισθωτή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά 
των συμβατικών κυρώσεων).

Or. de

Τροπολογία 273
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές αποτελούν 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας μέσω των 
οποίων δύο ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή φορείς (εφεξής ‘εκχωρητής’) 
αναθέτουν την εκτέλεση έργων ή τη 
διαχείριση υπηρεσιών για τις οποίες είναι 
υπεύθυνες σε έναν ή περισσότερους 
οικονομικούς παράγοντες, το δε αντίτιμο 
για αυτή την ανάθεση συνίσταται είτε στο 
δικαίωμα εκτέλεσης και διαχείρισης των 
έργων ή παροχής των υπηρεσιών που 
αποτελούν το αντικείμενο των συμβάσεων, 
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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.

είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής. Η εκτέλεση αυτών των έργων 
ή η παροχή των υπηρεσιών υπόκειται σε 
συγκεκριμένες δεσμευτικές υποχρεώσεις 
που καθορίζονται από τον εκχωρητή και 
είναι νομικά εκτελεστές. Αντίθετα, 
ορισμένες πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή αδειοδοτήσεις, 
στις οποίες το δημόσιο ή μια δημόσια αρχή 
θέτει τους όρους για την άσκηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας δεν πρέπει να 
θεωρούνται παραχωρήσεις Το αυτό ισχύει 
για συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο 
το δικαίωμα παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών ή το δικαίωμα σύναψης 
συμφωνιών βάσει των οποίων το δημόσιο 
ή η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας χορηγεί σε οικονομικό παράγοντα 
το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται 
ορισμένους τομείς ή πόρους του δημοσίου, 
όπως συμβάσεις έγγειας ενοικίασης  ή 
μίσθωσης μεμονωμένων εκτάσεων γης, 
ιδιαίτερα στον τομέα των θαλάσσιων 
λιμένων ή των λιμένων εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας, ή τα δικαιώματα δουλείας 
οδού, και το οποίο κατά κανόνα θέτει 
ορισμένους γενικούς όρους για την χρήση 
τους χωρίς να καθιστούν τη δημόσια αρχή 
αποδέκτη συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών που παρέχει ο 
αντισυμβαλλόμενος. 

Or. en

Justification

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Τροπολογία 274
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 που 
σχετίζονται με την παρούσα οδηγία
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 
πιστοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις ή 
αδειοδοτήσεις, ακόμα και αν παρόμοιες 
πράξεις θα ονομάζονταν παραχωρήσεις 
σε ορισμένα κράτη μέλη, στις οποίες το 
δημόσιο ή μια δημόσια αρχή θέτει τους 
όρους για την άσκηση μιας οικονομικής 
δραστηριότητας ή επιτρέπει σε κάποιον 
οικονομικό φορέα την εκτέλεση εργασιών 
ή την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων με τη μορφή υπηρεσιών, 
δεν πρέπει να θεωρούνται παραχωρήσεις 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. 
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.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν παρανοήσεων: η οδηγία δεν αναφέρεται σε 
κανενός είδους διοικητική πράξη ή μέτρο που αποκαλείται παραχώρηση, αλλά μόνο στην ειδική 
νομική πράξη της «σύμβασης παραχώρησης». Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί 
ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν στην εσωτερική νομοθεσία ενός κράτους μέλους 
γίνεται αναφορά σε μέτρα παραχώρησης, τα μέτρα αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 275
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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 
Ομοίως, συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης δημόσιων 
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δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους για την χρήση τους χωρίς 
την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

και ιδιωτικών εκτάσεων στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φοράς θεσπίζει μόνο ορισμένους 
γενικούς όρους και/ή ειδικές δεσμευτικές 
και νομικά εκτελεστές υποχρεώσεις που 
αφορούν την χρήση γης χωρίς την 
απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών, δεν χαρακτηρίζονται 
συμβάσεις παραχώρησης. Στο πλαίσιο 
αυτών των συμβάσεων έγγειας μίσθωσης 
δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, οι 
ακόλουθοι όροι θεωρούνται προϋποθέσεις 
και υποχρεώσεις με αποκλειστικό στόχο 
τη ρύθμιση της χρήσης της γης: η χρήση 
στην οποία θα υποβληθεί ο δημόσιος 
τομέας ή πόρος (π.χ. περιγραφή και 
επιτρεπτή χρήση, οι υποχρεώσεις που 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της 
χρήσης, όπως οι όροι συγκριτικής 
αξιολόγησης ή τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα), οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τη 
συντήρηση του δημόσιου τομέα ή πόρου, 
το αντίτιμο ή μίσθωμα και οι 
παρεπόμενες δαπάνες που υποχρεούται 
να καταβάλλει ο μισθωτής 
(περιλαμβανομένων οικονομικών 
κυρώσεων για παράβαση συμβάσεων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση της Επιτροπής να εξαιρεθούν οι συμβάσεις έγγειας μίσθωσης θα πρέπει να καταστεί 
πιο συγκεκριμένη, ώστε να αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και να διασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Τα δύο συχνότερα μέσα μίσθωσης γης είναι 
οι συμβάσεις έγγειας μίσθωσης δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων. Μολονότι θεσπίζουν 
γενικούς όρους και/ή συγκεκριμένες δεσμευτικές και νομικά εκτελεστές προϋποθέσεις, δεν 
χαρακτηρίζονται ως συμβάσεις παραχώρησης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
δεδομένου ότι δεν συνεπάγονται την απόκτηση έργων ή υπηρεσιών.

Τροπολογία 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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, ή 
δικαιώματα πρόσβασης στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών, 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 ή άλλες 
συμβάσεις 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. Οι συμβάσεις μίσθωσης και οι 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης περιέχουν 
ως γενικούς όρους διατάξεις για την 
παραχώρηση του μισθίου στον μισθωτή, 
τη χρήση του (π.χ., περιγραφή του 
μισθίου, όρους σχετικά με την 
επιτρεπόμενη χρήση του μισθίου, όρους 
σχετικά με την πλήρη αξιοποίηση του 
μισθίου, όπως δείκτες επιδόσεων ή 
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περιβαλλοντικά πρότυπα), τις εκάστοτε 
υποχρεώσεις του εκμισθωτή και του 
μισθωτή όσον αφορά τη συντήρηση του 
μισθίου, τη διάρκεια της μίσθωσης και 
την απόδοση του μισθίου στον 
εκμισθωτή, το μίσθωμα και τα 
παρεπόμενα έξοδα που βαρύνουν τον 
μισθωτή, περιλαμβανομένων των 
συμβατικών κυρώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η φράση «ορισμένους γενικούς όρους» πρέπει να καθορισθεί στο πνεύμα της ασφάλειας 
δικαίου. Προς τούτο πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί ο ορισμός του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση 241/83.

Τροπολογία 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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 
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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.

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. Ακόμα, το αυτό ισχύει και για 
συμφωνίες, οι οποίες –χωρίς 
περιορισμούς ή ποσοστώσεις– παρέχουν 
μια γενική και άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση στην αγορά για όλους τους 
οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι 
πληρούν όρους που έχουν κατοχυρωθεί 
νομικά εκ των προτέρων. Επίσης, οι 
συμβάσεις πολεοδομικών έργων δεν 
συνιστούν παραχωρήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ορισμού της παραχώρησης. Η μέχρι πρότινος διατύπωση, η οποία αναφέρεται 
ρητώς μόνο σε εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, καθώς και σε συμφωνίες σχετικά με την 
εκμετάλλευση ορισμένων τομέων ή πόρων του δημοσίου δεν είναι αρκετά σαφής, ώστε να 
αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όλες τις διαδικασίες, οι οποίες δεν οδηγούν σε 
αποκλειστική απόφαση επιλογής της αναθέτουσας αρχής.

Τροπολογία 278
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(6) Οι παραχωρήσεις αυτές μπορεί να 
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 
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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.

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. Οι 
παραχωρήσεις μπορεί επίσης να 
αποτελούν αναθέσεις διαχείρισης 
υπηρεσιών, και ιδίως υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, για μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και σε μια ορισμένη 
επικράτεια.   Κατά συνέπεια δεν 
συνιστούν «δημόσιες συμβάσεις», 
προμήθειες, ή «δημόσιες αγορές».  
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. fr

Τροπολογία 279
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6



PE496.581v03-00 38/197 AM\916800EL.doc

EL

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, οι
πράξεις του δημοσίου όπως 
εξουσιοδοτήσεις ή αδειοδοτήσεις, 
αναθέσεις ή ανάλογες πράξεις, 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. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον ορισμό του όρου «παραχώρηση» στην αιτιολογική 
σκέψη 6 μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, μπορεί 
να προστεθεί η φράση «αναθέσεις ή ανάλογες πράξεις» στον κατάλογο των συγκεκριμένων 
εξαιρέσεων. Ο όρος «ορισμένες» είναι πλεονασμός και μπορεί να διαγραφεί.
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Τροπολογία 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 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. Οι αμιγείς εξουσιοδοτήσεις ή 
το δικαίωμα εκμετάλλευσης αγαθών ή 
περιουσίας του δημοσίου δεν συνιστούν 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι καταστάσεις που χρήζουν εξουσιοδότησης και η παραχώρηση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης δημόσιας περιουσίας και αγαθών του δημοσίου δεν συνιστούν διαδικασία 
δημόσιας σύμβασης στην αγορά. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω 
περιπτώσεις δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και, ως εκ 
τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 281
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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 

(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 
Ομοίως, συμφωνίες που έχουν ως 
αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού 
παράγοντα να εκμεταλλεύεται ορισμένους 
τομείς ή πόρους του δημοσίου όπως 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης δημόσιων 
και ιδιωτικών εκτάσεων στις οποίες το 
δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φοράς θέτει μόνο ορισμένους 
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την απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών.

γενικούς όρους και/ή ειδικές δεσμευτικές 
και νομικά εκτελεστές υποχρεώσεις που 
αφορούν την χρήση γης χωρίς την 
απόκτηση συγκεκριμένων έργων ή 
υπηρεσιών, δεν χαρακτηρίζονται 
συμβάσεις παραχώρησης. Στο πλαίσιο 
αυτών των συμβάσεων έγγειας μίσθωσης 
δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, οι 
ακόλουθοι όροι θεωρούνται προϋποθέσεις 
και υποχρεώσεις με αποκλειστικό στόχο 
τη ρύθμιση της χρήσης της γης: όροι 
σχετικά με την παραχώρηση του μισθίου 
στον μισθωτή, η χρήση στην οποία θα 
υποβληθεί ο δημόσιος τομέας ή πόρος 
(π.χ. περιγραφή και επιτρεπτή χρήση, οι 
υποχρεώσεις που αποσκοπούν στη 
βελτιστοποίηση της χρήσης, όπως οι όροι 
συγκριτικής αξιολόγησης ή τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα), οι υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά 
τη συντήρηση του δημόσιου τομέα ή 
πόρου, η διάρκεια της σύμβασης και η 
απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή, το 
αντίτιμο ή μίσθωμα και οι παρεπόμενες 
δαπάνες που υποχρεούται να καταβάλλει 
ο μισθωτής (περιλαμβανομένων 
οικονομικών κυρώσεων για παράβαση 
συμβάσεων).

Or. en

Τροπολογία 282
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

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 

(7) 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 
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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.

και μη ανάκτησης του κόστους που 
σχετίζεται με τη λειτουργία των έργων ή 
την παροχή των υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί, υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας 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. 
Εντούτοις, 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. en

Τροπολογία 283
Françoise Castex

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 την 
έννοια του ουσιώδους λειτουργικού 
κινδύνου. Γενικά, 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. Επιπλέον, όσον αφορά τις 
παραχωρήσεις υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, η ανάθεση της διαχείρισης 
που τις χαρακτηρίζει προϋποθέτει για τον 
παραχωρησιούχο την αυστηρή εκτέλεση 
του συγκεκριμένου καθήκοντος που του 
έχει ανατεθεί, και συγκεκριμένα την 
τήρηση των αξιών που έχουν οριστεί 
σαφώς στο πρωτόκολλο 26 που 
επισυνάπτεται στην ΣΕΕ και στην ΣΛΕΕ: 
υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και 
οικονομικής προσιτότητας, ίση 
μεταχείριση και προώθηση της 
καθολικής πρόσβασης και των 
δικαιωμάτων των χρηστών. 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 
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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. fr

Τροπολογία 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

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 

(7) 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, υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας 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. 
Εντούτοις, ορισμένες συμφωνίες που 
πληρώνονται εξ ολοκλήρου από 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις όταν η ανάκτηση του ποσού 
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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.

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. en

Τροπολογία 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν η ειδική τομεακή νομοθεσία 
προβλέπει εγγύηση στον παραχωρησιούχο 
για την απόσβεση των επενδύσεων ή του 
κόστους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης, η σύμβαση αυτή δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

(8) Όταν η ειδική τομεακή νομοθεσία 
προβλέπει εγγύηση στον παραχωρησιούχο 
για την απόσβεση των επενδύσεων ή του 
κόστους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης, η σύμβαση αυτή δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, 
πρέπει να διαχωριστεί η περίπτωση που ο 
λειτουργικός κίνδυνος σε συγκεκριμένες 
αγορές περιορίζεται εκ των προτέρων. Η 
εν λόγω συνθήκη δεν αντιτίθεται στην 
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ανάληψη μιας σύμβασης παραχώρησης 
(βλέπε νομολογία του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση WAZV Gotha (C-206/08)).

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση WAZV Gotha (C-206/08), δεν είναι 
λογικό να ζητείται από μια παραχωρούσα αρχή, λόγω της ρύθμισης που εφαρμόζεται σε 
ορισμένο τομέα, να δημιουργεί όρους αυξημένου ανταγωνισμού και αυξημένου οικονομικού 
κινδύνου σε σχέση με τους όρους που επικρατούν στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 286
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν η ειδική τομεακή νομοθεσία 
προβλέπει εγγύηση στον παραχωρησιούχο 
για την απόσβεση των επενδύσεων ή του 
κόστους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης, η σύμβαση αυτή δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

(8) Όταν η ειδική τομεακή νομοθεσία 
προβλέπει εγγύηση στον παραχωρησιούχο 
για την απόσβεση των επενδύσεων ή του 
κόστους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης, η σύμβαση αυτή δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, 
θα πρέπει να διακρίνεται από τις 
περιπτώσεις όπου ο λειτουργικός 
κίνδυνος για ορισμένες αγορές είναι εκ 
των προτέρων περιορισμένος, αλλά αυτός 
ο περιορισμένος κίνδυνος μεταβιβάζεται 
πλήρως στον παραχωρησιούχο, οπότε και 
οι εν λόγω συνθήκες δεν αποκλείουν τον 
χαρακτηρισμό της σύμβασης ως 
παραχώρησης.

Or. en

(βλ. απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-206/08)

Τροπολογία 287
Lara Comi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν η ειδική τομεακή νομοθεσία 
προβλέπει εγγύηση στον παραχωρησιούχο 
για την απόσβεση των επενδύσεων ή του 
κόστους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης, η σύμβαση αυτή δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

(8) Όταν η ειδική τομεακή νομοθεσία 
προβλέπει εγγύηση στον παραχωρησιούχο 
για την απόσβεση των επενδύσεων ή του 
κόστους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης άνω του 50% του ποσού, η 
σύμβαση αυτή δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να 
απορρέει από παράγοντες εκτός του 
ελέγχου των μερών και επομένως δεν 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα πλημμελούς 
εκτέλεσης της σύμβασης από κάποιο από 
τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο λειτουργικός 
κίνδυνος συνίσταται είτε σε κίνδυνο που 
σχετίζεται με τη ζήτηση είτε σε κίνδυνο 
που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα είτε 
σε κίνδυνο που σχετίζεται και με τη 
ζήτηση και με τη διαθεσιμότητα. Ως 
κίνδυνος που σχετίζεται με τη ζήτηση 
νοείται ο κίνδυνος που αφορά την 
πραγματική ζήτηση για τις υπηρεσίες που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. Ως 
κίνδυνος που σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα νοείται ο κίνδυνος σχετικά 
με την εκτέλεση των έργων ή την παροχή 
των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της σύμβασης, ιδιαίτερα δε ο 
κίνδυνος ότι η παροχή των υπηρεσιών 
δεν θα ανταποκριθεί στη ζήτηση και ο 
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κίνδυνος που σχετίζεται με την ευθύνη 
για πρόκληση βλάβης ή ζημίας λόγω 
ανεπάρκειας των έργων ή των 
υπηρεσιών. Αυτό ο κίνδυνος που 
σχετίζεται με τον ανεπαρκή εφοδιασμό, ή 
η ευθύνη, μπορούν να απορρέουν από 
αποφάσεις του παραχωρησιούχου 
σχετικά με κεφαλαιακές επενδύσεις και 
άλλες επενδύσεις που απαιτούνται για την 
εκτέλεση της παραχώρησης, και 
ενδέχεται να συνεπάγονται τον κίνδυνο ο 
ανεπαρκής εφοδιασμός ή η ανεπαρκής 
εκτέλεση των έργων και παροχή 
υπηρεσιών να επηρεάζει δυσμενώς την 
ικανότητα του παραχωρησιούχου να 
εξασφαλίσει την απόδοση της επένδυσης 
εντός της διάρκειας της σύμβασης 
παραχώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός και το νόημα του «κινδύνου που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα» στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς. Η προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη συνιστά μια 
απόπειρα να συνδεθεί με τις αποφάσεις του παραχωρησιούχου ως προς τις επενδύσεις του για 
την παράδοση της εκχώρησης (βλ. αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)). 

Τροπολογία 289
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να 
απορρέει από παράγοντες εκτός του 
ελέγχου των μερών και επομένως δεν 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα πλημμελούς 
εκτέλεσης της σύμβασης από κάποιο από 
τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο λειτουργικός 
κίνδυνος συνίσταται είτε σε κίνδυνο που 
σχετίζεται με τη ζήτηση είτε σε κίνδυνο 
που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα είτε 
σε κίνδυνο που σχετίζεται και με τη 
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ζήτηση και με τη διαθεσιμότητα. Ως 
κίνδυνος που σχετίζεται με τη ζήτηση 
νοείται ο κίνδυνος που αφορά την 
πραγματική ζήτηση για τα έργα ή τις 
υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της 
σύμβασης. Ως κίνδυνος που σχετίζεται με 
τη διαθεσιμότητα νοείται ο κίνδυνος 
σχετικά με την εκτέλεση των έργων ή την 
παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της σύμβασης, ιδιαίτερα δε ο 
κίνδυνος ότι η παροχή των υπηρεσιών 
δεν θα ανταποκριθεί στη ζήτηση και ο 
κίνδυνος που σχετίζεται με την ευθύνη 
για πρόκληση βλάβης ή ζημίας λόγω 
ανεπάρκειας των έργων ή των 
υπηρεσιών. Προκειμένου η σύμβαση να 
καταχωρισθεί ως παραχώρηση, αρκεί ο 
προμηθευτής να αναλαμβάνει πλήρως ή 
τουλάχιστον ως επί το πλείστον τον 
λειτουργικό κίνδυνο που φέρει η 
αναθέτουσα αρχή, έστω και αν ο κίνδυνος 
αυτός είναι σημαντικά περιορισμένος εκ 
των προτέρων λόγω της διαμορφώσεως 
της επίμαχης παροχής υπηρεσιών κατά 
το δημόσιο δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «λειτουργικού κινδύνου» θα πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο που σχετίζεται με 
τη ζήτηση και στον κίνδυνο που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα, προκειμένου να αποφευχθεί 
ένας αόριστος ορισμός. Η διατύπωση θα πρέπει περαιτέρω να λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις 
του ΔΕΚ στις υποθέσεις C-206/08 («Eurawasser») και C-274/09 («Stadler»).

Τροπολογία 290
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η έννοια των ειδικών ή αποκλειστικών 
δικαιωμάτων είναι βασική για τον ορισμό 
του πεδίου της παρούσας οδηγίας, εφόσον 

(9) Η έννοια των ειδικών ή αποκλειστικών 
δικαιωμάτων είναι βασική για τον ορισμό 
του πεδίου της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
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φορείς που δεν είναι ούτε αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 ούτε δημόσιες 
επιχειρήσεις, υπόκεινται στις διατάξεις της
μόνον εφόσον ασκούν μία από τις 
δραστηριότητες που καλύπτεται στη βάση 
τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι συνεπώς 
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι δικαιώματα 
τα οποία έχουν χορηγηθεί μέσω μιας 
διαδικασίας που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως σύμφωνα 
με την ενωσιακή νομοθεσία, και για τα 
οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιότητα, δεν συνιστούν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Η εν 
λόγω νομοθεσία θα πρέπει να 
συμπεριλάβει την οδηγία 98/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου5, την 
οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας6, την οδηγία 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών7, την οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 
για τους όρους χορήγησης και χρήσης 
των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων8 και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 1107/709. Οι ολοένα και πιο 
αποκλίνουσες μορφές δημόσιας δράσης 

φορείς που δεν είναι ούτε αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 ούτε δημόσιες 
επιχειρήσεις, υπόκεινται σε αυτές τις 
διατάξεις μόνον εφόσον ασκούν μία από 
τις δραστηριότητες που καλύπτεται στη 
βάση τέτοιων δικαιωμάτων.
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κατέστησαν αναγκαίο τον σαφέστερο 
ορισμό της έννοιας των δημόσιων 
συμβάσεων. Οι ενωσιακοί κανόνες για τις 
παραχωρήσεις αναφέρονται στην 
απόκτηση έργων ή υπηρεσιών έναντι 
ανταλλάγματος το οποίο συνίσταται στην 
εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή 
υπηρεσιών. Η έννοια της απόκτησης 
πρέπει να εκληφθεί ευρύτερα ως λήψη 
των οφελών από τα υπό εξέταση έργα ή 
τις υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβαση κυριότητας 
σε αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς. Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση 
μιας δραστηριότητας, που συνδέεται 
συχνά με την υποχρέωση επιστροφής των 
ποσών που εισπράχθηκαν εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για 
τους οποίους προορίζονται, δεν εμπίπτει 
συνήθως στο πεδίο της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 291
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η έννοια των ειδικών ή αποκλειστικών 
δικαιωμάτων είναι βασική για τον ορισμό 
του πεδίου της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
φορείς που δεν είναι ούτε αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 ούτε δημόσιες 
επιχειρήσεις, υπόκεινται στις διατάξεις της 
μόνον εφόσον ασκούν μία από τις 
δραστηριότητες που καλύπτεται στη βάση 
τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι συνεπώς 
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι δικαιώματα 
τα οποία έχουν χορηγηθεί μέσω μιας 
διαδικασίας που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως σύμφωνα με 

(9) Η έννοια των ειδικών ή αποκλειστικών 
δικαιωμάτων είναι βασική για τον ορισμό 
του πεδίου της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
φορείς που δεν είναι ούτε αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 ούτε δημόσιες 
επιχειρήσεις, υπόκεινται στις διατάξεις της
μόνον εφόσον ασκούν μία από τις 
δραστηριότητες που καλύπτεται στη βάση 
τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι συνεπώς 
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι δικαιώματα 
τα οποία έχουν χορηγηθεί μέσω μιας 
διαδικασίας που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως σύμφωνα με 
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την ενωσιακή νομοθεσία, και για τα οποία 
έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα, 
δεν συνιστούν ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω νομοθεσία 
θα πρέπει να συμπεριλάβει την οδηγία 
98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου5, την 
οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας6, την οδηγία 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών7, την οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 
για τους όρους χορήγησης και χρήσης των 
αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων8 και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 1107/709. Οι ολοένα και πιο 
αποκλίνουσες μορφές δημόσιας δράσης 
κατέστησαν αναγκαίο τον σαφέστερο 
ορισμό της έννοιας των δημόσιων 
συμβάσεων. Οι ενωσιακοί κανόνες για τις 
παραχωρήσεις αναφέρονται στην 
απόκτηση έργων ή υπηρεσιών έναντι 
ανταλλάγματος το οποίο συνίσταται στην 
εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή 
υπηρεσιών. Η έννοια της απόκτησης 
πρέπει να εκληφθεί ευρύτερα ως λήψη 
των οφελών από τα υπό εξέταση έργα ή 
τις υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβαση κυριότητας 

την ενωσιακή νομοθεσία, και για τα οποία 
έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα, 
δεν συνιστούν ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω νομοθεσία 
θα πρέπει να συμπεριλάβει την οδηγία 
98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, την 
οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, την οδηγία 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών, την οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 
για τους όρους χορήγησης και χρήσης των 
αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 1107/70. Οι ολοένα και πιο 
αποκλίνουσες μορφές δημόσιας δράσης 
κατέστησαν αναγκαίο τον σαφέστερο 
ορισμό της έννοιας των δημόσιων 
συμβάσεων. Οι ενωσιακοί κανόνες για τις 
παραχωρήσεις αναφέρονται στην 
απόκτηση έργων ή υπηρεσιών ή στην 
ανάθεση διαχείρισης για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα, για μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και σε μια ορισμένη 
επικράτεια, έναντι ανταλλάγματος το 
οποίο συνίσταται στην εκμετάλλευση των 
εν λόγω έργων και υπηρεσιών, με την 
αποδοχή όλων των κινδύνων που 
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σε αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς. Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση 
μιας δραστηριότητας, που συνδέεται 
συχνά με την υποχρέωση επιστροφής των 
ποσών που εισπράχθηκαν εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για 
τους οποίους προορίζονται, δεν εμπίπτει 
συνήθως στο πεδίο της παρούσας 
οδηγίας.

ενδέχεται να συνεπάγονται. 

Or. fr

Τροπολογία 292
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η έννοια των ειδικών ή αποκλειστικών 
δικαιωμάτων είναι βασική για τον ορισμό 
του πεδίου της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
φορείς που δεν είναι ούτε αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 ούτε δημόσιες 
επιχειρήσεις, υπόκεινται στις διατάξεις της 
μόνον εφόσον ασκούν μία από τις 
δραστηριότητες που καλύπτεται στη βάση 
τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι συνεπώς 
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι δικαιώματα 
τα οποία έχουν χορηγηθεί μέσω μιας 
διαδικασίας που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως σύμφωνα με 
την ενωσιακή νομοθεσία, και για τα οποία 
έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα, 
δεν συνιστούν ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω νομοθεσία 
θα πρέπει να συμπεριλάβει την οδηγία 
98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, την 
οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

(9) Η έννοια των ειδικών ή αποκλειστικών 
δικαιωμάτων είναι βασική για τον ορισμό 
του πεδίου της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
φορείς που δεν είναι ούτε αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημείο 1 ούτε δημόσιες 
επιχειρήσεις, υπόκεινται στις διατάξεις της 
μόνον εφόσον ασκούν μία από τις 
δραστηριότητες που καλύπτεται στη βάση 
τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι συνεπώς 
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι δικαιώματα 
τα οποία έχουν χορηγηθεί μέσω μιας 
διαδικασίας που βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως σύμφωνα με 
την ενωσιακή νομοθεσία, και για τα οποία 
έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα, 
δεν συνιστούν ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω νομοθεσία 
θα πρέπει να συμπεριλάβει την οδηγία 
98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, την 
οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, την οδηγία 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών, την οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 
για τους όρους χορήγησης και χρήσης των 
αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 1107/70. Οι ολοένα και πιο 
αποκλίνουσες μορφές δημόσιας δράσης 
κατέστησαν αναγκαίο τον σαφέστερο 
ορισμό της έννοιας των δημόσιων 
συμβάσεων. Οι ενωσιακοί κανόνες για τις 
παραχωρήσεις αναφέρονται στην 
απόκτηση έργων ή υπηρεσιών έναντι 
ανταλλάγματος το οποίο συνίσταται στην 
εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή 
υπηρεσιών. Η έννοια της απόκτησης 
πρέπει να εκληφθεί ευρύτερα ως λήψη των 
οφελών από τα υπό εξέταση έργα ή τις 
υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση μεταβίβαση κυριότητας σε 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς. 
Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση μιας 
δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά με 
την υποχρέωση επιστροφής των ποσών 
που εισπράχθηκαν εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για 
τους οποίους προορίζονται, δεν εμπίπτει 
συνήθως στο πεδίο της παρούσας οδηγίας.

19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, την οδηγία 
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών, την οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 
για τους όρους χορήγησης και χρήσης των 
αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 1107/70, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη εθνική νομοθεσία 
κράτους μέλους που σέβεται τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, 
της αναλογικότητας και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης που κατοχυρώνονται από τη 
Συνθήκη. Οι ολοένα και πιο αποκλίνουσες 
μορφές δημόσιας δράσης κατέστησαν 
αναγκαίο τον σαφέστερο ορισμό της 
έννοιας των δημόσιων συμβάσεων. Οι 
ενωσιακοί κανόνες για τις παραχωρήσεις 
αναφέρονται στην απόκτηση έργων ή 
υπηρεσιών έναντι ανταλλάγματος το οποίο 
συνίσταται στην εκμετάλλευση των εν 
λόγω έργων ή υπηρεσιών. Η έννοια της 
απόκτησης πρέπει να εκληφθεί ευρύτερα 
ως λήψη των οφελών από τα υπό εξέταση 
έργα ή τις υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται 
σε κάθε περίπτωση μεταβίβαση κυριότητας 
σε αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς. Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση 
μιας δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά 
με την υποχρέωση επιστροφής των ποσών 
που εισπράχθηκαν εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για 
τους οποίους προορίζονται, δεν εμπίπτει 
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συνήθως στο πεδίο της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποκαταστήσει, χωρίς να αφήσει περιθώριο παρανοήσεων, τη 
βασική έννοια που χρησιμοποιείται ήδη στην οδηγία 2004/17 σχετικά με συμβάσεις σε ειδικούς 
τομείς, σύμφωνα με την οποία «δικαιώματα που παρέχονται από ένα κράτος μέλος υπό 
οιαδήποτε μορφή, μεταξύ άλλων με πράξεις εκχώρησης, σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων 
με βάση κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις […] δεν μπορούν να 
θεωρούνται ως αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα».

Τροπολογία 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων παραχώρησης 
που συνάπτονται για τους σκοπούς της εν 
λόγω δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια (κατώφλια) της παρούσας
οδηγίας, και ότι η δημόσια σύμβαση 
πρέπει να δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, 
που πιθανόν υποδιαιρείται σε παρτίδες. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα 
έργα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου 
έργου. Ενδείξεις της ύπαρξης ενός ενιαίου 
έργου μπορεί για παράδειγμα να είναι ο 
συνολικός εκ των προτέρων σχεδιασμός 
και η σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή, 
το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που 
αγοράζονται προορίζονται για μια 
μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 

διαγράφεται
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άλλο τρόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «έργο» που χρησιμοποιείται εν προκειμένω είναι υπερβολικά ασαφής. Δεν συνεισφέρει 
στον ακριβή καθορισμό της αξίας μιας σύμβασης παραχώρησης, δεδομένου ότι, τελικά, στην 
πράξη, συχνά δεν μπορεί να διευκρινισθεί με σαφήνεια, ποιοι συντελεστές παραγωγής πρέπει να 
καλύπτονται. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος η χρήση του όρου «έργο» να οδηγεί τακτικά 
στην υπερτίμηση της αξίας μιας σύμβασης παραχώρησης.

Τροπολογία 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων παραχώρησης 
που συνάπτονται για τους σκοπούς της εν 
λόγω δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια (κατώφλια) της παρούσας 
οδηγίας, και ότι η δημόσια σύμβαση 
πρέπει να δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, 
που πιθανόν υποδιαιρείται σε παρτίδες. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα 
έργα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου 
έργου. Ενδείξεις της ύπαρξης ενός ενιαίου 
έργου μπορεί για παράδειγμα να είναι ο 
συνολικός εκ των προτέρων σχεδιασμός 
και η σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή, 
το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που 
αγοράζονται προορίζονται για μια 
μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 
άλλο τρόπο.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης λόγω της διαγραφής του όρου «ενιαίο σχέδιο 
έργου» στο άρθρο 6 παράγραφος 2, δεδομένου ότι η ενοποίηση των συμβάσεων προκαλεί 
προβλήματα.

Τροπολογία 295
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων παραχώρησης 
που συνάπτονται για τους σκοπούς της εν 
λόγω δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια (κατώφλια) της παρούσας 
οδηγίας, και ότι η δημόσια σύμβαση
πρέπει να δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, 
που πιθανόν υποδιαιρείται σε παρτίδες. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα 
έργα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου 
έργου. Ενδείξεις της ύπαρξης ενός ενιαίου 
έργου μπορεί για παράδειγμα να είναι ο 
συνολικός εκ των προτέρων σχεδιασμός 
και η σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή, 
το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που 
αγοράζονται προορίζονται για μια 
μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 
άλλο τρόπο.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο για συμβάσεις 
παραχώρησης πάνω από ορισμένο 
κατώτατο όριο. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού 
της εκτιμώμενης αξίας παραχώρησης, η 
οποία θα πρέπει να είναι η ίδια τόσο για 
τις συμβάσεις παραχώρησης έργων όσο 
και για τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, καθώς οι περισσότερες 
συμβάσεις είναι μεικτές.

Or. en

Τροπολογία 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η 
διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας 
δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
αξία όλων των συμβάσεων παραχώρησης 
που συνάπτονται για τους σκοπούς της εν 
λόγω δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια (κατώφλια) της παρούσας 
οδηγίας, και ότι η δημόσια σύμβαση 
πρέπει να δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, 
που πιθανόν υποδιαιρείται σε παρτίδες. Η 
έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης 
περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα 
έργα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου 
έργου. Ενδείξεις της ύπαρξης ενός ενιαίου 
έργου μπορεί για παράδειγμα να είναι ο 
συνολικός εκ των προτέρων σχεδιασμός 
και η σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή,
το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που
αγοράζονται προορίζονται για μια 
μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 
άλλο τρόπο.

(10) Κατά τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη
συνολική αξία των συμβάσεων που 
αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου 
παραχώρησης, από την άποψη του 
δυνητικού παραχωρησιούχου. Ένδειξη 
της ύπαρξης ενιαίου έργου είναι το γεγονός 
ότι τα διάφορα στοιχεία προορίζονται για 
μια μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία, απαιτούν παρόμοιο είδος 
επένδυσης από τον παραχωρησιούχο και 
προϋποθέτουν παραχώρηση με 
παρεμφερή ημερομηνία έναρξης και 
διάρκεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 10 αναδιατυπώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ιδιαιτερότητα 
των συμβάσεων παραχώρησης.  Ειδικότερα, πρέπει να καταστεί πιο συναφής από την άποψη 
του παραχωρησιούχου. Αυτό περιλαμβάνει επίσης επεξήγηση της έννοιας «ένα ενιαίο έργο», η 
οποία προηγουμένως συμπεριλαμβανόταν στο άρθρο 6. Ένα ενιαίο συνολικό έργο από την 
άποψη της αναθέτουσας αρχής μπορεί να συμπεριλαμβάνει διαφορετικά είδη συμβάσεων 
παραχώρησης προσελκύοντας διαφορετικούς φορείς της αγοράς και δικαιολογημένα να 
ανατίθεται ως επιμέρους συμβάσεις παραχώρησης.

Τροπολογία 297
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων 
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να ορίζονται οι 
αντίστοιχοι φορείς με βάση άλλα κριτήρια 
και όχι το νομικό καθεστώς τους. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί μέριμνα ώστε να 
μη θίγεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
φορέων ανάθεσης στο δημόσιο τομέα και 
εκείνων που δραστηριοποιούνται στον 
ιδιωτικό τομέα. Είναι επίσης αναγκαίο, 
σύμφωνα με το άρθρο 345 της Συνθήκης, 
να μην προδικάζονται οι κανόνες που 
διέπουν το σύστημα της ιδιοκτησίας στα 
κράτη μέλη.

(11) Οι φορείς που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζονται 
με βάση άλλα κριτήρια και όχι το νομικό 
καθεστώς τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να 
ληφθεί μέριμνα ώστε να μη θίγεται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης φορέων ανάθεσης 
στο δημόσιο τομέα και εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. 
Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το 
άρθρο 345 της Συνθήκης, να μην 
προδικάζονται οι κανόνες που διέπουν το 
σύστημα της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 298
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι 
αναγκαίο να ορίζονται οι αντίστοιχοι 
φορείς με βάση άλλα κριτήρια και όχι το 
νομικό καθεστώς τους. Θα πρέπει, λοιπόν, 
να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη θίγεται η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης φορέων 
ανάθεσης στο δημόσιο τομέα και εκείνων 

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι αναγκαίο 
να ορίζονται οι αντίστοιχοι φορείς με βάση 
άλλα κριτήρια και όχι το νομικό καθεστώς 
τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί 
μέριμνα ώστε να μη θίγεται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης φορέων ανάθεσης στο 
δημόσιο τομέα και εκείνων που 
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που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό 
τομέα. Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με 
το άρθρο 345 της Συνθήκης, να μην 
προδικάζονται οι κανόνες που διέπουν το 
σύστημα της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. 
Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το 
άρθρο 345 της Συνθήκης, να μην 
προδικάζονται οι κανόνες που διέπουν το 
σύστημα της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 299
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι 
αναγκαίο να ορίζονται οι αντίστοιχοι 
φορείς με βάση άλλα κριτήρια και όχι το 
νομικό καθεστώς τους. Θα πρέπει, λοιπόν, 
να υπάρχει μέριμνα ώστε να μη θίγεται η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης φορέων 
ανάθεσης του δημόσιου τομέα και φορέων 
ανάθεσης του ιδιωτικού τομέα. Είναι 
επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 
345 της Συνθήκης, να μην προδικάζονται 
οι κανόνες που διέπουν το σύστημα της 
ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι 
αναγκαίο να ορίζονται σαφώς οι 
αντίστοιχοι φορείς όσον αφορά τα 
συγκεκριμένα καθήκοντα που ορίζονται 
από τις δημόσιες αρχές. Είναι επίσης 
αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 345 της 
Συνθήκης, να μην προδικάζονται οι 
κανόνες που διέπουν το σύστημα της 
ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και 
ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων 
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να ορίζονται 
οι αντίστοιχοι φορείς με βάση άλλα 
κριτήρια και όχι το νομικό καθεστώς 
τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί 
μέριμνα ώστε να μη θίγεται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των φορέων ανάθεσης 
στο δημόσιο τομέα και εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. 
Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το 
άρθρο 345 της Συνθήκης, να μην 
προδικάζονται οι κανόνες που διέπουν το 
σύστημα της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

(11) Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ότι
εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των 
φορέων ανάθεσης στο δημόσιο τομέα και 
εκείνων που δραστηριοποιούνται στον 
ιδιωτικό τομέα. Είναι επίσης αναγκαίο, 
σύμφωνα με το άρθρο 345 της Συνθήκης, 
να μην προδικάζονται οι κανόνες που 
διέπουν το σύστημα της ιδιοκτησίας στα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Είναι αναγκαίο να ορίζονται οι 
αντίστοιχοι φορείς με βάση άλλα κριτήρια 
και όχι το νομικό καθεστώς τους. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί μέριμνα ώστε 
να μη θίγεται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης φορέων ανάθεσης στον 
δημόσιο τομέα και εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. 
Είναι επίσης αναγκαίο, σύμφωνα με το 
άρθρο 345 της ΣΛΕΕ, να μην 
προδικάζονται οι κανόνες που διέπουν το 
σύστημα της ιδιοκτησίας στα κράτη 
μέλη.
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Or. de

Τροπολογία 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 303
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Σύμφωνα με τη συναφή νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κατά την οποία τα τυχερά 
παίγνια θεωρούνται οικονομική 
δραστηριότητα ιδιαίτερης φύσεως και 
δεν εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων των Συνθηκών, 
και επί των οποίων τα κράτη μέλη 
διαθέτουν ελευθερία επιλογής πολιτικών 
για αποκλειστικές, μονές ή πολλαπλές, 
εκχωρήσεις, η συμπερίληψη των τυχερών 
παιγνίων στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα δημιουργούσε 
έλλειμμα ασφάλειας δικαίου. Επομένως 
κρίνεται δέον να αποκλειστούν τα τυχερά 
παίγνια από το πεδίο εφαρμογής της 
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παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 304
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων, και το οποίο έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη και την ενωσιακή 
τομεακή νομοθεσία αναφορικά με τη 
διαχείριση δικτύων υποδομών που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
εφόσον το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα 
καθιστά αδύνατη την προσφυγή σε 
διαγωνισμό για την ανάθεση. Κατά 
παρέκκλιση και με την επιφύλαξη των 
νομικών συνεπειών της γενικής εξαίρεσης 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, οι συμβάσεις παραχώρησης που 
αφορούν τη διαχείριση δικτύων
υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ πρέπει να υπόκεινται 
στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 305
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το 
αποκλειστικό αυτό δικαίωμα καθιστά 
αδύνατη την προσφυγή σε διαγωνισμό για 
την ανάθεση. Κατά παρέκκλιση και με την 
επιφύλαξη των νομικών συνεπειών της 
γενικής εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος απολαύει ο ίδιος
αποκλειστικού δικαιώματος βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία, εφόσον το αποκλειστικό αυτό 
δικαίωμα καθιστά αδύνατη την προσφυγή 
σε διαγωνισμό για την ανάθεση. Οι 
σχετικές συμβάσεις παραχώρησης είναι 
αυτές που αφορούν τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, ή συμβάσεις που 
αφορούν μια δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αποτελεί αντικείμενο ελεγχόμενης 
χρέωσης σε εθνικό επίπεδο δυνάμει 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, 
κατά τη χρονική στιγμή της θέσπισης της 
παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση και 
με την επιφύλαξη των νομικών συνεπειών 
της γενικής εξαίρεσης από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι 
συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν τη 
διαχείριση δικτύων υποδομών που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ή 
οι συμβάσεις που αφορούν μια 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και αποτελεί αντικείμενο 
ελεγχόμενης χρέωσης σε εθνικό επίπεδο 
κατά τη χρονική στιγμή της θέσπισης της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να υπόκεινται 
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στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 9 του εισηγητή (αιτιολογική σκέψη 13), που συνάδει με την 
αναδιατύπωση του άρθρου 8.1 της πρότασης οδηγίας (τροπολογία 69)

Τροπολογία 306
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το 
αποκλειστικό αυτό δικαίωμα καθιστά 
αδύνατη την προσφυγή σε διαγωνισμό για 
την ανάθεση. Κατά παρέκκλιση και με την 
επιφύλαξη των νομικών συνεπειών της 
γενικής εξαίρεσης από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι 
συμβάσεις παραχώρησης σύμφωνα με 
τον ορισμό του άρθρου 8 παράγραφος 1 

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος απολαύει 
αποκλειστικού δικαιώματος βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία εφόσον το αποκλειστικό αυτό 
δικαίωμα καθιστά αδύνατη την προσφυγή 
σε διαγωνισμό για την ανάθεση. Οι εν 
λόγω παραχωρήσεις είναι αυτές που 
αφορούν τη διαχείριση δικτύων 
υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ ή υπηρεσίες που αφορούν 
δραστηριότητα που υπόκειται σε 
χρεώσεις ρυθμιζόμενες σε εθνικό επίπεδο 
ή υπηρεσίες των οποίο το 
κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον μπορεί 
να θεωρηθεί σημαντικό. 
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πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
δημοσίευσης ανακοίνωσης ανάθεσης της 
παραχώρησης με σκοπό την εξασφάλιση 
στοιχειώδους διαφάνειας εκτός εάν οι 
όροι της διαφάνειας αυτής προβλέπονται 
σε τομεακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
όπως στην περίπτωση εκχωρήσεων 
παράκτιας περιουσίας του δημοσίου για 
λόγους τουριστικής αναψυχής, και το 
οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τη 
Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
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τομεακή νομοθεσία. με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

(13) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικό 
παράγοντα ο οποίος είναι ο ίδιος 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας, 
δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που 
απολαύει ο οικονομικός παράγων βάσει 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
όπως στην περίπτωση εκχωρήσεων 
παράκτιας περιουσίας του δημοσίου για 
λόγους τουριστικής αναψυχής, και το 
οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τη 
Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον το αποκλειστικό 
αυτό δικαίωμα καθιστά αδύνατη την 
προσφυγή σε διαγωνισμό για την ανάθεση. 
Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη 
των νομικών συνεπειών της γενικής 
εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι συμβάσεις 
παραχώρησης σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης ανάθεσης της παραχώρησης 
με σκοπό την εξασφάλιση στοιχειώδους 
διαφάνειας εκτός εάν οι όροι της 
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διαφάνειας αυτής προβλέπονται σε 
τομεακή νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 309
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Σύμφωνα με το άρθρο14 και το 
Πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ, τα 
κράτη μέλη και οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές απολαύουν πλήρους 
ελευθερίας να εκτελούν καθήκοντα 
δημόσιων υπηρεσιών με χρήση ιδίων 
πόρων. Μπορούν επίσης να εκτελούν 
καθήκοντα παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σε συνεργασία με άλλους δημόσιους 
φορείς ή με κοινοπραξίες δημόσιων 
φορέων μέσω συμβατικής ή θεσμικής 
από κοινού άσκησης αρμοδιοτήτων, στο 
πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης των 
κρατών μελών. Οι συνεργασίες αυτές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις. Το ενωσιακό δίκαιο δεν 
απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να κάνουν 
χρήση συγκεκριμένης νομικής μορφή για 
την από κοινού εκτέλεση των 
καθηκόντων τους ως προς τις δημόσιες 
υπηρεσίες. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
μεταξύ δημόσιων αρχών συνιστά ζήτημα 
εσωτερικής οργάνωσης και επομένως δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής πράξης.

Or. en

(Βλ. γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (ECOS-V-030), Ιούλιος 2012)
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Τροπολογία 310
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να παραχωρούν, να προσδιορίζουν 
και να οργανώνουν τα καθήκοντα της 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αριθ. 29 που επισυνάπτεται 
στις συνθήκες σχετικά με το σύστημα 
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να εισαχθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη που να αναφέρεται ρητά στο 
Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ ως πράξης πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ.  Η εν λόγω τροπολογία 
μπορεί να κινείται στο ίδιο επίπεδο με την αναφορά στο Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ που
περιλαμβάνεται στην ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συμβάσεις 
παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο.

Τροπολογία 311
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας οι συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών που αφορούν δραστηριότητες 
παιχνιδιών που συνεπάγονται χρηματικό 
κίνδυνο μέσω της δέσμευσης ενός 
χρηματικού ποσού στα τυχερά παιχνίδια 
(λοταρίες, στοιχήματα), οι οποίες 
ασκούνται σε εθνικό επίπεδο από έναν 
μόνο οργανισμό που κατέχει 
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αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούμενα 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
δυνάμει εφαρμοστέων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων, τα οποία του 
έχουν παραχωρηθεί σύμφωνα με τις 
συνθήκες. Η εν λόγω εξαίρεση 
δικαιολογείται λόγω της παραχώρησης 
αποκλειστικών δικαιωμάτων σε έναν 
μόνο οργανισμό σε εθνικό επίπεδο, η 
οποία καθιστά αδύνατη τη διενέργεια 
διαγωνισμού για την ανάθεση, καθώς και 
της ανάγκης διαφύλαξης της 
δυνατότητας των κρατών μελών να 
ελέγχουν τον τομέα των παιχνιδιών σε 
εθνικό επίπεδο, λόγω των υποχρεώσεών 
τους όσον αφορά την προστασία της 
δημόσιας και κοινωνικής τάξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Νέα αιτιολογική σκέψη που αποσαφηνίζει τον αποκλεισμό ενός τμήματος του τομέα των 
παιχνιδιών (πρβ. τροπολογία 75 του εισηγητή). Η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων 
καθιστά αδύνατη τη διενέργεια οποιουδήποτε διαγωνισμού ανάθεσης.  Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να διατηρούν ένα περιθώριο ελιγμών σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα (προστασία της 
δημόσιας και κοινωνικής τάξης). Η ικανότητα δράσης ενός κράτους από αυτή την άποψη δεν 
πρέπει να αποδυναμώνεται μέσω κανόνων που δεν είναι προσαρμοσμένοι στον τομέα (π.χ. 
διακοπή της εκμετάλλευσης ενός τυχερού παιχνιδιού)

Τροπολογία 312
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται σε 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αναθέτουσες 
αρχές, κύρια δραστηριότητα της οποίας 
είναι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή 
έργων στον όμιλο στον οποίο ανήκει η 

διαγράφεται
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ίδια και όχι η προσφορά τους στην αγορά. 
Είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται 
από αναθέτοντα φορέα σε κοινοπραξία η 
οποία έχει συσταθεί από αναθέτοντες 
φορείς με σκοπό την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία και της οποίας ο εν 
λόγω φορέας αποτελεί μέρος. Ωστόσο, 
είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί ότι ο 
αποκλεισμός αυτός δεν προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού προς 
όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών 
συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες 
φορείς· είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
κατάλληλη δέσμη κανόνων, ιδίως όσον 
αφορά τα ανώτατα όρια εντός των 
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών των 
επιχειρήσεων μπορεί να προέρχεται από 
την αγορά και άνω των οποίων δεν είναι 
πλέον δυνατόν να τους ανατίθενται 
συμβάσεις παραχώρησης χωρίς 
διαγωνισμό, τη σύνθεση των 
κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των 
σχέσεων μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών 
και των αναθετόντων φορέων από τους 
οποίους απαρτίζονται.

Or. en

Τροπολογία 313
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται σε 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αναθέτουσες 
αρχές, κύρια δραστηριότητα της οποίας 
είναι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή 
έργων στον όμιλο στον οποίο ανήκει η ίδια 

(14) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται σε 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αναθέτοντες 
φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές, 
κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή έργων 
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και όχι η προσφορά τους στην αγορά. 
Είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται από 
αναθέτοντα φορέα σε κοινοπραξία η οποία 
έχει συσταθεί από αναθέτοντες φορείς με 
σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
και της οποίας ο εν λόγω φορέας αποτελεί 
μέρος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 
προς όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών 
συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες φορείς· 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη 
δέσμη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τα 
ανώτατα όρια εντός των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί 
να προέρχεται από την αγορά και άνω των 
οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να τους 
ανατίθενται συμβάσεις παραχώρησης 
χωρίς διαγωνισμό, τη σύνθεση των 
κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των 
σχέσεων μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών 
και των αναθετόντων φορέων από τους 
οποίους απαρτίζονται.

στον όμιλο στον οποίο ανήκει η ίδια και 
όχι η προσφορά τους στην αγορά. Είναι 
επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και 
έργων που ανατίθενται από αναθέτοντα 
φορέα σε κοινοπραξία η οποία έχει 
συσταθεί από αναθέτοντες φορείς που δεν 
είναι αναθέτουσες αρχές με σκοπό την 
άσκηση των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
της οποίας ο εν λόγω φορέας αποτελεί 
μέρος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 
προς όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών 
συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες φορείς· 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη 
δέσμη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τα 
ανώτατα όρια εντός των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί 
να προέρχεται από την αγορά και άνω των 
οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να τους 
ανατίθενται συμβάσεις παραχώρησης 
χωρίς διαγωνισμό, τη σύνθεση των 
κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των 
σχέσεων μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών 
και των αναθετόντων φορέων από τους 
οποίους απαρτίζονται.

Or. fr

Τροπολογία 314
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται σε 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αναθέτουσες 
αρχές, κύρια δραστηριότητα της οποίας 
είναι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή 
έργων στον όμιλο στον οποίο ανήκει η ίδια 

(14) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται σε 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αναθέτουσες 
αρχές, με ή χωρίς ιδιωτική συμμετοχή,
κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή έργων 
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και όχι η προσφορά τους στην αγορά. 
Είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και έργων που ανατίθενται από 
αναθέτοντα φορέα σε κοινοπραξία η οποία 
έχει συσταθεί από αναθέτοντες φορείς με 
σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
και της οποίας ο εν λόγω φορέας αποτελεί 
μέρος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 
προς όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών 
συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες φορείς· 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη 
δέσμη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τα 
ανώτατα όρια εντός των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί 
να προέρχεται από την αγορά και άνω των 
οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να τους 
ανατίθενται συμβάσεις παραχώρησης 
χωρίς διαγωνισμό, τη σύνθεση των 
κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των 
σχέσεων μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών 
και των αναθετόντων φορέων από τους 
οποίους απαρτίζονται.

στον όμιλο στον οποίο ανήκει η ίδια και 
όχι η προσφορά τους στην αγορά. Είναι 
επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και 
έργων που ανατίθενται από αναθέτοντα 
φορέα σε κοινοπραξία η οποία έχει 
συσταθεί από αναθέτοντες φορείς με 
σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
και της οποίας ο εν λόγω φορέας αποτελεί 
μέρος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 
προς όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών 
συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες φορείς· 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη 
δέσμη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τα 
ανώτατα όρια εντός των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί 
να προέρχεται από την αγορά και άνω των 
οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να τους 
ανατίθενται συμβάσεις παραχώρησης 
χωρίς διαγωνισμό, τη σύνθεση των 
κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των 
σχέσεων μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών 
και των αναθετόντων φορέων από τους 
οποίους απαρτίζονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του άρθρου 11 της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου, η ιδιωτική συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
επιτρέπεται, σε αντίθεση με τη λογική του άρθρου 15 σχετικά με τις συνεργασίες δημόσιου-
δημόσιου τομέα, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή καμία ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. 

Τροπολογία 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Αντιθέτως, οι συμβάσεις υπηρεσιών 
στους τομείς της πολιτικής προστασίας, 
της αντιμετώπισης καταστροφών και της 
πρόληψης των κινδύνων στην 
καθημερινή ζωή πρέπει να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Σε 
αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται 
ειδικότερα οι επιχειρήσεις διάσωσης σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
αποτελούν μέρος της πρόληψης των 
κινδύνων στην καθημερινή ζωή και 
πρέπει να διακρίνονται από τις υπηρεσίες 
μεταφοράς ασθενών. Για την εξασφάλιση 
επιτυχούς πολιτικής προστασίας και 
αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο 
της πρόληψης των κινδύνων στην 
καθημερινή ζωή προς το συμφέρον των 
πολιτών πρέπει να επαρκεί η εφαρμογή 
αρχών του πρωτογενούς δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει σημαντική νομική 
αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών 
πρέπει να καλύπτεται από κανόνες περί 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη και 
ακόμα και μεταξύ αναθετουσών αρχών ή 
και φορέων ανάθεσης. Κατά συνέπεια, 
κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε 
ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών 

διαγράφεται
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δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
παραχώρησης. Η εν λόγω αποσαφήνιση 
θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που 
έχουν διατυπωθεί στη σχετική νομολογία 
του Δικαστηρίου Το γεγονός ότι 
αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι σε μια 
συμφωνία είναι οι ίδιοι αναθέτουσες 
αρχές ή αναθέτοντες φορείς δυνάμει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1 δεν 
αποκλείει από μόνο του την εφαρμογή 
των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Εντούτοις, η εφαρμογή 
των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει την ελευθερία των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν πώς θα 
διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων τους όσον αφορά την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι 
συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται 
σε ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία 
για την από κοινού εκτέλεση των 
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
συμμετεχόντων αναθετουσών αρχών 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα 
δεν προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών 
οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή 
αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 317
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει σημαντική νομική 
αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών 
πρέπει να καλύπτεται από κανόνες περί 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη και 
ακόμα και μεταξύ αναθετουσών αρχών ή 
και φορέων ανάθεσης. Κατά συνέπεια, 
κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε 
ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών 
δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
παραχώρησης. Η εν λόγω αποσαφήνιση 
θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που 
έχουν διατυπωθεί στη σχετική νομολογία 
του Δικαστηρίου Το γεγονός ότι αμφότεροι 
οι συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι 
οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 1 δεν αποκλείει από μόνο του την 
εφαρμογή των κανόνων περί ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει την ελευθερία των δημόσιων 
αρχών να αποφασίζουν πώς θα 
διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων τους όσον αφορά την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι 
συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται
σε ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία 
για την από κοινού εκτέλεση των 
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
συμμετεχόντων αναθετουσών αρχών 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα 
δεν προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών 

(17) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη 
συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την 
οποία αποσαφηνίζει υπό ποιους όρους οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
δημόσιων αρχών δεν  υπόκεινται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Η εν λόγω αποσαφήνιση θα πρέπει να 
βασίζεται στις αρχές που έχουν διατυπωθεί 
στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου 
Το γεγονός ότι αμφότεροι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 1 δεν αποκλείει από μόνο του την 
εφαρμογή των κανόνων περί ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει το δικαίωμα των δημόσιων 
αρχών να αποφασίζουν πώς θα 
διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων τους όσον αφορά την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, η 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε 
ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για 
την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων 
δημόσιας υπηρεσίας των συμμετεχόντων 
αναθετουσών αρχών πρέπει να εξαιρούνται 
από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
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οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή 
αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 318
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει σημαντική νομική 
αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών 
πρέπει να καλύπτεται από κανόνες περί 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη και 
ακόμα και μεταξύ αναθετουσών αρχών ή 
και φορέων ανάθεσης. Κατά συνέπεια, 
κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε 
ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών 
δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των 
κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων 
παραχώρησης. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι αμφότεροι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 
1 σημείο 1 δεν αποκλείει από μόνο του την 
εφαρμογή των κανόνων περί ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης. Εντούτοις, η
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 

(17) Υπάρχει σημαντική νομική 
αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η 
συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών 
πρέπει να καλύπτεται από κανόνες περί 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, είτε 
πρόκειται για δημόσιες αρχές είτε για 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ορισμένοι 
εκ των οποίων διαθέτουν μη 
κερδοσκοπικές ιδιωτικές συμμετοχές που 
εμπλέκονται στην ικανοποίηση αναγκών 
γενικού συμφέροντος μη βιομηχανικού ή 
εμπορικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος α της παρούσας 
οδηγίας. Η νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών 
αποτελεί αντικείμενο αποκλινουσών 
ερμηνειών στα διάφορα κράτη μέλη και 
ακόμα και μεταξύ αναθετουσών αρχών, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις εκτεταμένης εφαρμογής 
της που αφορά τη συνεργασία μεταξύ 
οργανισμών δημόσιου δικαίου, οι οποίοι, 
σε αντίθεση με τις δημόσιες αρχές, 
μπορεί να περιλαμβάνουν μη 
κερδοσκοπικές ιδιωτικές συμμετοχές 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα 
κράτη μέλη βάσει της έννοιας της 
κοινωνικής επιχείρησης που ορίζεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
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τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις 
παραχώρησης που ανατίθενται σε 
ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για 
την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων 
δημόσιας υπηρεσίας των συμμετεχόντων 
αναθετουσών αρχών πρέπει να εξαιρούνται 
από την εφαρμογή των κανόνων εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας 
οδηγίας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν 
εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-
δημόσιου τομέα δεν προκαλούν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η 
συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως 
προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα». Κατά συνέπεια, 
κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε 
ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών, 
δημόσιων αρχών και οργανισμών του 
δημοσίου δικαίου δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων παραχώρησης. Η εν λόγω 
αποσαφήνιση θα πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές που έχουν διατυπωθεί στη σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου όσον αφορά 
τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών 
και εκτεταμένη εφαρμογή τους όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών 
του δημόσιου δικαίου, ο μη 
κερδοσκοπικός χαρακτήρας των οποίων 
προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 σημείο 1 της παρούσας οδηγίας. Το 
γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι σε μια 
συμφωνία είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές 
δεν αποκλείει από μόνο του την εφαρμογή 
των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. 
Η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν 
πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των 
δημόσιων αρχών να αποφασίζουν 
ελεύθερα πως θα διοργανώσουν τον τρόπο 
διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους όσον 
αφορά την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. 
Συνεπώς, οι συμβάσεις που ανατίθενται σε 
ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για 
την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων 
δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών 
αρχών που συμμετέχουν θα πρέπει να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή των 
κανόνων, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρούσας οδηγίας. Οι συμβάσεις 
παραχώρησης που παραχωρούνται σε
ελεγχόμενες οντότητες, καθώς και η 
συνεργασία μέσω της κοινής χρήσης των 
μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της δημόσιας 
υπηρεσίας και για την από κοινού 
εκτέλεση των καθηκόντων δημόσιας 
υπηρεσίας των αναθετουσών αρχών που 
συμμετέχουν στο πλαίσιο του οργανισμού 
και της νομοθεσίας των κρατών μελών 
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δεν υπόκεινται στους κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Οι 
εν λόγω προϋποθέσεις πρέπει ιδίως να 
λαμβάνουν υπόψη τον ορισμό του 
οργανισμού δημόσιου δικαίου και της 
έννοιας της κοινωνικής επιχείρησης, η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει μη 
κερδοσκοπικές ιδιωτικές συμμετοχές 
κοινωφελούς χαρακτήρα που διέπονται 
από τη νομοθεσία των κρατών μελών. 
Επίσης, οι μεταβιβάσεις αρμοδιότητας 
σχετικά με καθήκοντα δημοσίων 
υπηρεσιών που επιφέρουν ολική 
μεταφορά ευθύνης μεταξύ των δημόσιων 
τοπικών αρχών ή μεταξύ των τοπικών 
δημόσιων αρχών και των ομίλων που 
αποτελούνται αποκλειστικά από τοπικές 
δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο της 
εσωτερικής οργάνωσης των κρατών 
μελών πρέπει να εξαιρούνται της 
εφαρμογής των κανόνων της παρούσης 
οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν 
εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-
δημόσιου τομέα δεν προκαλούν 
στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η 
συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως 
προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για το 
σκοπό αυτό, οι όροι για τον αποκλεισμό 
συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να 
ερμηνεύονται αυστηρά. Σε περίπτωση 
που κάποιος από τους σωρευτικούς όρους 
για τον αποκλεισμό από το πεδίο 
εφαρμογής δεν πληρούται πλέον κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης ή της 
συνεργασίας που έχει εξαιρεθεί από τους 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η 
συγκεκριμένη υπό εξέλιξη σύμβαση ή 
συνεργασία πρέπει να ανοίξει στον 
ανταγωνισμό μέσω των συνήθων 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

Or. fr
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Τροπολογία 319
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για να αποφευχθεί η στεγανοποίηση 
της αγοράς καθώς και η διαρκής 
παρεμπόδιση του ανταγωνισμού, θα 
πρέπει να περιορίζεται η διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 320
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επαρκής δημοσιοποίηση των συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που 
υπερβαίνουν ορισμένη αξία και τις οποίες 
συνάπτουν αναθέτοντες φορείς και 
αναθέτουσες αρχές, πριν από την ανάθεση 
των συμβάσεων αυτών πρέπει να 
προηγείται η υποχρεωτική δημοσίευση 
προκήρυξης παραχώρησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κατώτατα όρια πρέπει να αντανακλούν 
σαφώς το διασυνοριακό ενδιαφέρον των 
παραχωρήσεων σε οικονομικούς 
παράγοντες εγκατεστημένους σε άλλα 
κράτη μέλη. Για τον υπολογισμό της 
αξίας μιας σύμβασης παραχώρησης 
υπηρεσιών, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν η εκτιμώμενη αξία όλων των 
υπηρεσιών προς παροχή από τον ανάδοχο 
της σύμβασης παραχώρησης από την 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επαρκής δημοσιοποίηση των συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που 
υπερβαίνουν ορισμένο κατώτατο όριο, 
πριν από την ανάθεση των συμβάσεων 
αυτών πρέπει να προηγείται η υποχρεωτική 
δημοσίευση προκήρυξης παραχώρησης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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άποψη ενός δυνητικού προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 321
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης.
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν 
δημιουργήθηκε από την ίδια την 
αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο τον φορέα 
ανάθεσης ενόψει της μελλοντικής 
διαδικασίας ανάθεσης, και εφόσον δεν 
υπάρχουν ικανοποιητικές επιλογές 
υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα των 
οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε βάθος.

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε σαφώς 
προσδιορισμένους τομείς και να 
περιορίζονται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης, ή σε 
περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της 
παραχώρησης αφορά συγκεκριμένες 
υπηρεσίες με έναν ελάχιστο διασυνοριακό 
αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης. 
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η 
διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να 
αξιολογηθεί σε βάθος.

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης. 
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο μέρος διαγράφεται εξαιτίας της μάλλον ασαφούς διατύπωσης και επειδή η εν λόγω 
φράση δεν εντοπίζεται στην αντίστοιχη ρήτρα στη βασική οδηγία.

Τροπολογία 323
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης.
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν 
δημιουργήθηκε από την ίδια την 
αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο τον φορέα 
ανάθεσης ενόψει της μελλοντικής 
διαδικασίας ανάθεσης, και εφόσον δεν 
υπάρχουν ικανοποιητικές επιλογές 
υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα των 
οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε βάθος.

(19) Οι διαδικασίες ανάθεσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση θα πρέπει να 
επιτρέπονται σε περιπτώσεις στις οποίες
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης, ή 
όταν η παραχώρηση αφορά κοινωνικές 
υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες 
κοινωνικοοικονομικής σημασίας, ή όταν 
τα συμφέροντα των πολιτών, του 
περιβάλλοντος και του κλίματος 
κρίνονται σημαντικότερα, ή όταν η 
παραχώρηση αφορά υπηρεσίες με 
ελάχιστο διασυνοριακό αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
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δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης. 
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα 
των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε 
βάθος.

δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης,
όπως στην περίπτωση ιδιοκτητών 
κολυμβητικών επιχειρήσεων που έχουν 
δημιουργηθεί με παραχώρηση αγαθών. 
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα 
των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε 
βάθος.

Or. it

Τροπολογία 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης. 

(19) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η εξαίρεση πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σαφές από την αρχή ότι η 
δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, κυρίως επειδή 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός παράγων που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση παραχώρησης όπως 
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Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα 
των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε 
βάθος.

στην περίπτωση ιδιοκτητών 
κολυμβητικών επιχειρήσεων που έχουν 
δημιουργηθεί με παραχώρηση αγαθών. 
Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν την ανάθεση 
παραχώρησης σε οικονομικό παράγοντα 
χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση 
της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε 
από την ίδια την αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο τον φορέα ανάθεσης ενόψει της 
μελλοντικής διαδικασίας ανάθεσης, και 
εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 
επιλογές υποκατάστασης, η διαθεσιμότητα 
των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί σε 
βάθος.

Or. it

Τροπολογία 326
Evelyne Gebhardt

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
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Τροπολογία 327
Heide Rühle

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. en

Τροπολογία 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η βασική διάκριση μεταξύ υπηρεσιών Α και Β στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
διατηρηθεί. Οι κοινωνικές, πολιτιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας δεν 
επηρεάζουν καθόλου ή επηρεάζουν σε μικρή κλίμακα μόνο την εσωτερική αγορά. Λόγω των 
ειδικών υγειονομικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται χωριστά και 
ο τομέας του ύδατος. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, οι υπηρεσίες στον 
τομέα του ύδατος θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 329
Peter Simon

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

Τροπολογία 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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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

Αιτιολόγηση

Το προνομιακό καθεστώς που ισχύει για τις υπηρεσίες «Β» πρέπει να διατηρηθεί. Οι 
κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες στον τομέα της  υγείας επηρεάζουν ελάχιστα την 
εσωτερική αγορά· κατά κανόνα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το νερό είναι 
ζωτικής σημασίας, πρέπει να επιδειχτεί ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα του ύδατος και να 
συνεκτιμηθούν περιβαλλοντικές και υγειονομικές παράμετροι. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ, οι υπηρεσίες στον τομέα του ύδατος θα πρέπει να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης.

Τροπολογία 331
Werner Kuhn

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 

διαγράφεται
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σε υπηρεσίες (όπως η εστίαση και η 
υδροδότηση), που διαθέτουν 
αποδεδειγμένα δυνατότητες 
διασυνοριακού εμπορίου.

Or. de

Τροπολογία 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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.

(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 που διαθέτουν δυνατότητες 
διασυνοριακού εμπορίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί η ακριβής αναφορά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά αποτελεί 
αντικείμενο των επικείμενων διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 333
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Οι λεγόμενες υπηρεσίες προς το 
άτομο πρέπει να εξαιρεθούν από την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, καθώς 
έχουν περιορισμένη διασυνοριακή 
διάσταση (όπως ορισμένες κοινωνικές, 
υγειονομικές και εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των 
υπηρεσιών διάσωσης)1. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες παρέχονται εντός 
συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών 
παραδόσεων. Ως εκ τούτου, ισχύει ένα 
εμφανώς περιορισμένο, ευέλικτο 
καθεστώς με δύο μόνο υποχρεώσεις 
διαφάνειας.

Or. de

Τροπολογία 334
Heide Rühle

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. 

(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 εκείνες οι 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν περιορισμένη 
διασυνοριακή διάσταση, και συγκεκριμένα 
οι λεγόμενες υπηρεσίες προς το άτομο. 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 
ηπιότερο καθεστώς παραχωρήσεων για τις 
υπηρεσίες αυτές. Η υποχρέωση 
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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 
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.

δημοσίευσης της γνωστοποίησης 
ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης για 
αναθέσεις άνω του κατώτατου ορίου 
αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο εξασφάλισης
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.

Or. en

Τροπολογία 335
Barbara Weiler
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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 
στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 

(21) Θεσπίζεται 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.
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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 336
Philippe Juvin

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 

(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 
γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης για κάθε σύμβαση 
παραχώρησης της οποίας η αξία ισούται ή 
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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.

υπερβαίνει το κατώτατο όριο που 
θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία 
αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της διαφάνειας επιτρέποντας ταυτόχρονα 
στον αναθέτοντα να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των σχετικών υπηρεσιών. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
ο αναθέτων μπορεί να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη διασφάλισης της καινοτομίας 
καθώς και, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
26 που επισυνάπτεται στη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ποιότητας υψηλού επιπέδου και 
ασφάλειας και, σ’ ό,τι αφορά την 
προσβασιμότητα, την ισότητα 
μεταχείρισης και την προώθηση της 
καθολικής πρόσβασης και των 
δικαιωμάτων των χρηστών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση του κειμένου με τις τροπολογίες που προτείνονται στο σχέδιο έκθεσης (διαγραφή 
των ενδιάμεσων ορίων, με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνο ένα όριο, αυτό των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ).

Τροπολογία 337
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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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 
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 

(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 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 
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
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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.

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 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(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, 
και άλλες υπηρεσίες περιορισμένης 
διασυνοριακής διάστασης, όπως 
ορισμένες υπηρεσίες στον τομέα των 
νομικών υπηρεσιών, των ξενοδοχείων και 
της εστίασης. 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 
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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.

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. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος που ισχύει για τις ηπιότερης μορφής 
υπηρεσίες όπως οι κοινωνικές και άλλες.

Τροπολογία 339
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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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 
στις αναθέτουσες αρχές και στους 
αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

(21) Οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
που καλύπτουν βασικές ανάγκες των 
πολιτών εξαιρούνται από την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, όπως οι δημοτικές 
υπηρεσίες υδροδότησης, επεξεργασίας 
λυμάτων και απορριμμάτων, διαχείρισης 
απορριμμάτων και υπηρεσίες όπως 
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 εξασφάλισης της 
πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές της 
διαφάνειας 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 καινοτομίας, της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, την ισότιμη 
μεταχείριση γυναικών και ανδρών, τον 
ελάχιστο αντίκτυπο στο κλίμα, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία.
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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. en

Τροπολογία 340
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η παρούσα οδηγία δεν περιορίζει 
την ελευθερία των εθνικών 
περιφερειακών και τοπικών αρχών να 
ορίζουν τις οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, σύμφωνα με τις 
συνθήκες. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία 
δεν περιορίζει την ικανότητα των εθνικών 
περιφερειακών και τοπικών αρχών να 
παρέχουν, να αναθέτουν την άσκηση και 
να χρηματοδοτούν τις οικονομικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με το πρωτόκολλο αριθ. 26 
που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπενθύμιση της ελευθερίας των εθνικών περιφερειακών και τοπικών αρχών να ορίζουν τις 
οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, καθώς και να παρέχουν, να αναθέτουν την 
άσκηση και να χρηματοδοτούν τις οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος σύμφωνα με τις 
συνθήκες.
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Τροπολογία 341
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
μεγάλη διακριτική ευχέρεια για τη 
διοργάνωση της επιλογής των παρόχων 
υπηρεσιών με τον τρόπο που κρίνουν 
καταλληλότερο. Οι κανόνες της παρούσας 
οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια για την 
επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο εθελοντικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες της επιτροπής 
κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οι 
ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή να 
οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
συμβάσεων παραχώρησης, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς παράγοντες που 
πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουν 
οριστεί εκ των προτέρων από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα ανάθεσης, 
χωρίς περιορισμούς ή ποσοστώσεις,
εφόσον το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει 
επαρκή δημοσιοποίηση και 
συμμορφώνεται με τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων.

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν ποιοτικά 
κριτήρια για την επιλογή των παρόχων 
υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες της επιτροπής κοινωνικής 
προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες αρχές έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν οι ίδιες τις εν 
λόγω υπηρεσίες ή να οργανώσουν τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κατά τρόπο που δεν 
απαιτεί τη σύναψη συμβάσεων 
παραχώρησης, για παράδειγμα μέσω απλής 
χρηματοδότησης των εν λόγω υπηρεσιών ή 
χορηγώντας άδειες εκμετάλλευσης ή άλλες 
άδειες σε όλους τους οικονομικούς 
παράγοντες που πληρούν τα κριτήρια τα 
οποία έχουν οριστεί εκ των προτέρων από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα 
ανάθεσης, εφόσον το εν λόγω σύστημα 
συμμορφώνεται με τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων

Or. en
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Τροπολογία 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
μεγάλη διακριτική ευχέρεια για τη 
διοργάνωση της επιλογής των παρόχων 
υπηρεσιών με τον τρόπο που κρίνουν 
καταλληλότερο. Οι κανόνες της παρούσας 
οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια για την 
επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο εθελοντικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες της επιτροπής 
κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οι 
ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή να 
οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
συμβάσεων παραχώρησης, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς παράγοντες που 
πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουν 
οριστεί εκ των προτέρων από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα ανάθεσης, 
χωρίς περιορισμούς ή ποσοστώσεις, 
εφόσον το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει 
επαρκή δημοσιοποίηση και 
συμμορφώνεται με τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων.

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν ποιοτικά 
κριτήρια για την επιλογή των παρόχων 
υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες της επιτροπής κοινωνικής 
προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες αρχές έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν οι ίδιες τις εν 
λόγω υπηρεσίες ή να οργανώσουν τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κατά τρόπο που δεν 
απαιτεί τη σύναψη συμβάσεων 
παραχώρησης, για παράδειγμα μέσω απλής 
χρηματοδότησης των εν λόγω υπηρεσιών ή 
χορηγώντας άδειες εκμετάλλευσης ή άλλες 
άδειες ή συνάπτοντας συμφωνίες με
όλους τους οικονομικούς παράγοντες που 
πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουν 
οριστεί εκ των προτέρων από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα ανάθεσης, 
χωρίς περιορισμούς ή ποσοστώσεις, 
εφόσον το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει 
επαρκή δημοσιοποίηση και 
συμμορφώνεται με τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να οργανωθούν μόνο μέσω χορήγησης 
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αδειών εκμετάλλευσης ή άλλων αδειών, αλλά και με τη σύναψη συμφωνιών κατά τρόπο που να 
διατίθενται σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες που πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουν 
οριστεί εκ των προτέρων.

Τροπολογία 343
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
μεγάλη διακριτική ευχέρεια για τη 
διοργάνωση της επιλογής των παρόχων 
υπηρεσιών με τον τρόπο που κρίνουν 
καταλληλότερο. Οι κανόνες της παρούσας 
οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν ποιοτικά κριτήρια για την 
επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο εθελοντικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες της επιτροπής 
κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οι 
ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή να 
οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη 
συμβάσεων παραχώρησης, για παράδειγμα 
μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω 
υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες 
εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους 
τους οικονομικούς παράγοντες που 
πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουν 
οριστεί εκ των προτέρων από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα ανάθεσης, 
χωρίς περιορισμούς ή ποσοστώσεις, 
εφόσον το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει 
επαρκή δημοσιοποίηση και 
συμμορφώνεται με τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων

(22) Δεδομένης της σημασίας του 
πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου 
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής 
των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που 
κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν ποιοτικά 
κριτήρια για την επιλογή των παρόχων 
υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο εθελοντικό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες της επιτροπής κοινωνικής 
προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες αρχές έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν οι ίδιες τις εν
λόγω υπηρεσίες, καθώς και όλες τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος,  ή να οργανώσουν τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κατά τρόπο που δεν 
απαιτεί τη σύναψη συμβάσεων 
παραχώρησης, για παράδειγμα μέσω απλής 
χρηματοδότησης των εν λόγω υπηρεσιών ή 
χορηγώντας άδειες εκμετάλλευσης ή άλλες 
άδειες σε όλους τους οικονομικούς 
παράγοντες που πληρούν τα κριτήρια τα 
οποία έχουν οριστεί εκ των προτέρων από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα 
ανάθεσης, χωρίς περιορισμούς ή 
ποσοστώσεις, εφόσον το εν λόγω σύστημα 
διασφαλίζει επαρκή δημοσιοποίηση και 
συμμορφώνεται με τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
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διακρίσεων

Or. fr

Τροπολογία 344
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), όπως ορίζονται 
στο άρθρο 14 και στο άρθρο 106 της 
ΣΛΕΕ, συχνά είναι υπηρεσίες 
κερδοσκοπικής φύσεως, αλλά κυρίως 
είναι καθολικού συμφέροντος και ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη επιβάλλουν ειδικές 
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας επ' 
αυτών. Οι ΥΓΟΣ θεωρούνται ουσιώδεις 
από τις αρχές, μολονότι η αγορά 
ενδέχεται να μην προσφέρει επαρκή 
κίνητρα για την παροχή τους. Η 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις δημόσιας 
υπηρεσίας μπορεί να ενέχει ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα και ειδικές 
ρυθμίσεις χρηματοδότησης. Οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν 
παρέχονται και δεν μπορούν να 
παρέχονται επαρκώς από την αγορά 
βάσει προϋποθέσεων όπως η τιμή, τα 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά ποιότητας, 
η συνέχεια και η πρόσβαση στην 
υπηρεσία, σύμφωνα προς το δημόσιο 
συμφέρον, όπως αυτό ορίζεται από το 
εκάστοτε κράτος μέλος. Η παρούσα 
οδηγία δεν θίγει τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών να ορίζουν τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Or. en
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Τροπολογία 345
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Η διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης πρέπει να περιλαμβάνει 
διάφορα στάδια, μεταξύ των οποίων τη 
δημοσίευση προκήρυξης παραχώρησης 
που θα παρέχει τη δυνατότητα στον 
παραχωρούντα ο οποίος επιθυμεί να 
αναθέσει παραχώρηση να γνωστοποιεί 
την πρόθεσή του· την υποβολή από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
παράγοντες της υποψηφιότητάς τους 
στην προκήρυξη αυτή· τον έλεγχο των 
όρων συμμετοχής των υποψηφίων· την 
υποβολή προσφοράς από τους 
υποψηφίους· το δικαίωμα του 
αναθέτοντος να διαπραγματεύεται με τον 
προσφέροντα βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων ανάθεσης· τέλος, την απόφαση 
ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης 
από τον παραχωρούντα στον 
παραχωρησιούχο και τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης ανάθεσης της σύμβασης. 
Πρέπει να μπορούν να προβλεφθούν και 
ενδιάμεσα στάδια, μεταξύ των οποίων η 
επιλογή ορισμένων υποψηφίων που 
δύνανται να υποβάλουν προσφορά και η 
αποστολή πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς στους υποψηφίους που έχουν 
επιλεγεί με τον τρόπο αυτό. Ο αναθέτων 
πρέπει να μπορεί επίσης να απευθυνθεί 
στους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι 
δεν έχουν απαντήσει σε αυτή την 
προκήρυξη ανάθεσης. Ομοίως, και με την 
επιφύλαξη του σεβασμού των αρχών της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων, η σειρά ορισμένων σταδίων 
μπορεί να αντιστραφεί, για παράδειγμα η 
ανάλυση των υποβληθέντων προσφορών 
μπορεί να προηγείται του ελέγχου των 
κριτηρίων επιλογής.  Υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, 
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πρέπει να δοθεί μεγάλη ευχέρεια στον 
αναθέτοντα για τον καθορισμό της 
διαδικασίας που θα οδηγήσει στην 
επιλογή του παραχωρησιούχου, καθώς τα 
μόνα υποχρεωτικά στάδια είναι δύο: η 
δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης 
προσχώρησης στην αρχή της 
διαδικασίας, εκτός εάν αυτή δεν 
απαιτείται από την παρούσα οδηγία και η 
δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάθεσης 
στο τέλος της διαδικασίας. Η ελευθερία 
αυτή πρέπει να έχει ως αντίτιμο την 
υποχρέωση διαφάνειας και ισότητας 
μεταχείρισης των υποψηφίων και 
προσφερόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 18 του εισηγητή, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο εντός του 
οποίου μπορούν να πραγματοποιούνται αλλαγές στη σειρά των σταδίων. Παραχωρείται μεγάλο 
περιθώριο ελιγμών στον αναθέτοντα για την οργάνωση της διαδικασίας. Ωστόσο, η εν λόγω 
ελευθερία δεν πρέπει να πλήττει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την αρχή αποφυγής των 
διακρίσεων μεταξύ των υποψηφίων/προσφερόντων.

Τροπολογία 346
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να καταστεί δυνατή για 
όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες 
η υποβολή των αιτήσεων και των 
προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν μια ελάχιστη 
προθεσμία για την παραλαβή των 
αιτήσεων αυτών.

(23) Προκειμένου να έχουν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουν την 
υποψηφιότητά τους, ο αναθέτων θα 
πρέπει να τηρεί μια ελάχιστη προθεσμία 
για την παραλαβή των αιτήσεων αυτών.

Or. fr
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Τροπολογία 347
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η επιλογή και η εφαρμογή 
αναλογικών, αμερόληπτων και δίκαιων 
κριτηρίων επιλογής για τους 
οικονομικούς παράγοντες είναι κρίσιμες 
για την αποτελεσματική τους πρόσβαση 
στις οικονομικές ευκαιρίες που 
σχετίζονται με τις συμβάσεις 
παραχώρησης. Ειδικότερα, η δυνατότητα 
ενός υποψηφίου να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μπορεί να έχει 
αποφασιστική σημασία για τη συμμετοχή 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για το 
λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο τα κριτήρια 
επιλογής να σχετίζονται αποκλειστικά με 
την τεχνική, χρηματοπιστωτική και 
οικονομική ικανότητα των παραγόντων, 
να ανακοινώνονται στην προκήρυξη της 
σύμβασης παραχώρησης και να μην 
αποκλείουν τη δυνατότητα ενός 
οικονομικού παράγοντα να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς, εφόσον ο τελευταίος αποδεικνύει 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον φορέα 
ανάθεσης ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 348
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η επιλογή και η εφαρμογή (24) Η επιλογή και η εφαρμογή 
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αναλογικών, αμερόληπτων και δίκαιων 
κριτηρίων επιλογής για τους οικονομικούς 
παράγοντες είναι κρίσιμες για την 
αποτελεσματική τους πρόσβαση στις 
οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με 
τις συμβάσεις παραχώρησης. Ειδικότερα, η 
δυνατότητα ενός υποψηφίου να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μπορεί να 
έχει αποφασιστική σημασία για τη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
σκόπιμο τα κριτήρια επιλογής να 
σχετίζονται αποκλειστικά με την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα των παραγόντων, να 
ανακοινώνονται στην προκήρυξη της 
σύμβασης παραχώρησης και να μην 
αποκλείουν τη δυνατότητα ενός 
οικονομικού παράγοντα να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, 
εφόσον ο τελευταίος αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον φορέα ανάθεσης 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους.

αναλογικών, αμερόληπτων και δίκαιων 
κριτηρίων επιλογής για τους οικονομικούς 
παράγοντες είναι κρίσιμες για την 
αποτελεσματική τους πρόσβαση στις 
οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με 
τις συμβάσεις παραχώρησης. Ειδικότερα, η 
δυνατότητα ενός υποψηφίου να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μπορεί να 
έχει αποφασιστική σημασία για τη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
σκόπιμο τα κριτήρια επιλογής να 
σχετίζονται με την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα των παραγόντων, αλλά και, 
όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, με την τήρηση των 
περιβαλλοντικών και  κοινωνικών 
διατάξεων, των διατάξεων περί συνοχής, 
καθώς και των στόχων υψηλού επιπέδου
ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης και 
προώθησης της καθολικής πρόσβασης 
και των δικαιωμάτων των χρηστών, να 
ανακοινώνονται στην προκήρυξη της 
σύμβασης παραχώρησης και να μην 
αποκλείουν τη δυνατότητα ενός 
οικονομικού παράγοντα να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, 
εφόσον ο τελευταίος αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον φορέα ανάθεσης 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους

Or. fr

Τροπολογία 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η επιλογή και η εφαρμογή (24) Είναι σημαντική η επιλογή και η 
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αναλογικών, αμερόληπτων και δίκαιων 
κριτηρίων επιλογής για τους οικονομικούς 
παράγοντες είναι κρίσιμες για την 
αποτελεσματική τους πρόσβαση στις 
οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με 
τις συμβάσεις παραχώρησης. Ειδικότερα, 
η δυνατότητα ενός υποψηφίου να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 
μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία για 
τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
σκόπιμο τα κριτήρια επιλογής να 
σχετίζονται αποκλειστικά με την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα των παραγόντων, να 
ανακοινώνονται στην προκήρυξη της 
σύμβασης παραχώρησης και να μην 
αποκλείουν τη δυνατότητα ενός
οικονομικού παράγοντα να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, 
εφόσον ο τελευταίος αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον φορέα ανάθεσης
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους.

εφαρμογή αναλογικών, αμερόληπτων και 
δίκαιων κριτηρίων επιλογής. Ειδικότερα, η 
δυνατότητα ενός υποψηφίου να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μπορεί να 
έχει αποφασιστική σημασία για τη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
σκόπιμο τα κριτήρια επιλογής να 
ορίζονται σαφώς, να ανακοινώνονται στην 
προκήρυξη της σύμβασης παραχώρησης 
και να μην αποκλείουν τη δυνατότητα ενός 
υποψηφίου να στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτούς, εφόσον 
ο τελευταίος αποδεικνύει στον εκχωρητή 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 350
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

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 

(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 υποψηφίους, να 
συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης και να μην παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον φορέα ανάθεσης 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Πρέπει 
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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.

να συνοδεύονται από ελάχιστες απαιτήσεις 
που επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες.

Or. en

Τροπολογία 351
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

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 

(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 άμεσα 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 
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προσφοράς. προσφοράς.

Or. es

Τροπολογία 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ισότιμη πρόσβαση γυναικών και ανδρών 
στην αγορά εργασίας, ο εκχωρητής θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
συμπεριλάβει χαρακτηριστικά που 
αφορούν την προώθηση της ισότητας 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Προκειμένου να ληφθούν καλύτερα 
υπόψη κοινωνικές πτυχές κατά την 
ανάθεση των παραχωρήσεων, ο 
εκχωρητής θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να συμπεριλάβει μεταξύ των 
κριτηρίων ανάθεσης και χαρακτηριστικά 
που αφορούν τις συνθήκες εργασίας. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας του προσωπικού 
που συμμετέχει στη διαδικασία 
παραγωγής ή στην προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης ατόμων από 
μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες μεταξύ 
των υπευθύνων για την εκτέλεση της 
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σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για μειονεκτούσες 
ομάδες όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια 
άνεργοι, τα άτομα που προέρχονται από 
οικογένειες μεταναστών και τα άτομα με 
αναπηρία. Σε αυτή την περίπτωση, τα 
κριτήρια ανάθεσης 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 της παροχής υπηρεσιών [1], 
κατά τρόπο ώστε να μην εισάγει άμεσα ή 
έμμεσα διακρίσεις εις βάρος οικονομικών 
παραγόντων από άλλα κράτη μέλη. Οι 
εκχωρητής θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιεί ως κριτήρια 
ανάθεσης την οργάνωση, τα προσόντα 
και την εμπειρία του προσωπικού στο 
οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της 
σύμβασης παραχώρησης, καθώς αυτά τα 
στοιχεία μπορεί να επηρεάσουν την 
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας 
και, ως εκ τούτου, την οικονομική αξία 
της προσφοράς.
[1] ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 354
Heide Rühle

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 

διαγράφεται
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την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο 
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 355
Heide Rühle

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 

διαγράφεται
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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 356
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28a) Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα 
κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων 
παραχώρησης διαδραματίζουν 
διακριτούς ρόλους στη διαδικασία 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, 
αλλά στην ουσία τους οι εν λόγω 
προδιαγραφές και τα κριτήρια είναι 
παρόμοια.  Μέσω των τεχνικών 
προδιαγραφών, οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν την 
απαιτούμενη ποιότητα για τη συμμετοχή. 
Η ικανότητα κάλυψης των τεχνικών 
προδιαγραφών αποτελεί προαπαιτούμενο 
για να είναι κάποιος υποψήφιος για την 
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ανάθεση μιας  σύμβασης παραχώρησης, 
και θα πρέπει επομένως να εξετάζονται 
μόνο τα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες 
που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
αυτές. Από την άλλη πλευρά, τα κριτήρια 
ανάθεσης επιτρέπουν στις αναθέτουσες 
αρχές και στους αναθέτοντες φορείς να 
συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα που 
εμφανίζουν οι διάφοροι συνδυασμοί 
κριτηρίων. Κάθε προσφορά πρέπει να 
αξιολογείται σε σχέση με καθένα από τα 
κριτήρια αυτά, αλλά η ικανότητα 
κάλυψης όλων των κριτηρίων ανάθεσης 
δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να 
θεωρηθεί κάποιος υποψήφιος για την 
ανάθεση μιας σύμβασης παραχώρησης. 
Τέλος, οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ίδια 
τη σύμβαση, ώστε να υποδεικνύουν ποια 
είναι η ενδεδειγμένη εκτέλεση.

Or. fr

Τροπολογία 357
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 358
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές (29) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές 
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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 
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 

και στα κριτήρια ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του 
κύκλου ζωής, όπως σε μια συγκεκριμένη 
διαδικασία παραγωγής, 
περιλαμβανομένων π.χ. κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, έναν 
συγκεκριμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών, 
λειτουργικές ή εκτελεστικές προϋποθέσεις 
για την ελαχιστοποίηση ή τη 
μεγιστοποίηση περιβαλλοντικών ή 
κοινωνικών επιπτώσεων 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 
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, για παράδειγμα, να αφορούν την 
προστασία της υγείας του προσωπικού που 
συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής,
την ισότητα των φύλων (λ.χ. ίσες αμοιβές, 
συνδυασμός επαγγελματικού και 
ιδιωτικού βίου), την πρόσβαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση, τη συμμετοχή 
των χρηστών και τη διαβούλευση με 
αυτούς, την οικονομική προσιτότητα, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο με 
δεοντολογικά κριτήρια ή τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μειονεκτούντων ατόμων ή μελών 
ευάλωτων ομάδων (όπως οι μακροχρόνια 
άνεργοι, οι Ρομά, οι μετανάστες ή οι νέοι 
και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι) μεταξύ 
των ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση της σύμβασης, 
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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 
οικονομική αξία της προσφοράς.

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 και τη 
βιωσιμότητα της εκτέλεσης της 
παραχώρησης και, επακόλουθα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς. Οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή στα κριτήρια ανάθεσης 
κοινωνικές παραμέτρους, οι οποίες 
σχετίζονται με το εξωτερικό κοινωνικό 
κόστος που συνδέεται άμεσα με τον 
κύκλο ζωής, όπως είναι οι επιπτώσεις της 
παραγωγής στο γύρω περιβάλλον και στις 
γειτονικές κοινότητες. Οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να καθορίζουν στις τεχνικές 
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προδιαγραφές υποχρεώσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες 
απασχόλησης, την υγεία και την ασφάλεια 
στον τόπο εργασίας, την κοινωνική 
ασφάλιση και τις συνθήκες εργασίας, 
όπως προβλέπονται στη νομοθεσία της 
ΕΕ, σε εθνικούς νόμους, κανονισμούς ή 
διοικητικές διατάξεις, διαιτητικές 
αποφάσεις, συλλογικές συμφωνίες και 
συμβάσεις, καθώς και διεθνείς διατάξεις 
του εργατικού δικαίου, που εφαρμόζονται 
στον τόπο παροχής της υπηρεσίας· οι 
υποχρεώσεις αυτές ισχύουν επίσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις, στις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. de

Τροπολογία 359
Françoise Castex

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 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 

(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 στις αναθέτουσες αρχές να 
περιλαμβάνουν, στα κριτήρια ανάθεσης, 
χαρακτηριστικά σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας. Ωστόσο, όταν οι αναθέτουσες 
αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς 
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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 υπηρεσιών10 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 

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, των συνθηκών απασχόλησης 
και εργασίας, του σεβασμού των 
συλλογικών συμβάσεων 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, βάσει 
της τήρησης των κανόνων της ΔΟΕ, 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 



AM\916800EL.doc 119/197 PE496.581v03-00

EL

οικονομική αξία της προσφοράς. παραχώρησης, καθώς αυτό ενδέχεται να 
επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης της 
παραχώρησης και, επακόλουθα, την 
οικονομική αξία της προσφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 360
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης 
και επικοινωνίας μπορούν να 
απλοποιήσουν σημαντικά τη δημοσίευση 
συμβάσεων και να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των 
διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Πρέπει να εξελιχθούν σε 
τυποποιημένα μέσα ανταλλαγής 
πληροφοριών και επικοινωνίας όσον 
αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί 
χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων 
προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, 
ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον 
συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που 
προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Συν 
τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν 
κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
αρχές και στους αναθέτοντες φορείς να 
προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να 
διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν 
κατά τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 361
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς διαφόρων κρατών 
μελών ενδέχεται να ενδιαφέρονται για 
συνεργασία και από κοινού ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης 
ώστε να αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη από 
τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς 
από απόψεως οικονομιών κλίμακας και 
επιμερισμού των κινδύνων και των 
ωφελειών, κυρίως για καινοτόμα έργα 
που εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από 
αυτόν που μπορεί ευλόγως να αναλάβει 
μεμονωμένα μια μόνο αναθέτουσα αρχή ή 
ένας μόνο αναθέτων φορέας. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν νέοι 
κανόνες σχετικά με τις διασυνοριακές 
από κοινού αναθέσεις παραχωρήσεων οι 
οποίοι να καθορίζουν το εφαρμοστέο 
δίκαιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δρομολόγηση διασυνοριακής από κοινού 
ανάθεσης δημοσίων παραχωρήσεων. 
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς διαφορετικών 
κρατών μελών ενδέχεται να συγκροτούν 
κοινούς νομικούς φορείς, οι οποίοι 
ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν 
λόγω μορφή από κοινού ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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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, 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.

(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. Στις 
διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι 
εργαζόμενοι ενός κράτους μέλους 
παρέχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος 
μέλος για την υλοποίηση μιας σύμβασης 
παραχώρησης, εφαρμόζονται οι νόμοι, οι 
κανόνες και οι συλλογικές συμβάσεις της 
χώρας υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 363
Philippe Juvin

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 

(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 
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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 
προγενέστερης σύμβασης παραχώρησης ή 
συμβάσεων παραχώρησης παρόμοιας 
φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο αναθέτοντα φορέα.

δραστηριότητες. Επιπλέον, οι αναθέτοντες 
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 τον 
ίδιο αναθέτοντα, ή σε περίπτωση που ένας 
οικονομικός παράγων, ή η μητρική του 
εταιρεία, είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη 
χώρα που εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα 
στον τομέα της ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης έναντι οικονομικών 
παραγόντων που είναι εγκατεστημένοι 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα 
σοβαρές και εμμένουσες διακρίσεις 
έναντι των οικονομικών παραγόντων που 
είναι εγκατεστημένοι εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης. Ένας οικονομικός παράγων που είναι υποψήφιος για μια διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης παραχώρησης σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να αποκλειστεί από την εν λόγω 
διαδικασία εάν είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα η οποία εφαρμόζει μέτρα αποκλεισμού των 
ευρωπαϊκών οικονομικών παραγόντων από την αγορά της στον τομέα των συμβάσεων 
παραχώρησης.

Τροπολογία 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν (33) Οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
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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 
προγενέστερης σύμβασης παραχώρησης ή 
συμβάσεων παραχώρησης παρόμοιας 
φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον 
ίδιο αναθέτοντα φορέα.

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,
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και μη πληρωμής φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Επιπλέον, οι εκχωρητές πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους 
ή προσφέροντες σε περίπτωση 
παραβιάσεων της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 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 τον ίδιο εκχωρητή.

Or. en

Τροπολογία 365
Cristian Silviu Buşoi

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. 

(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. 
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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.

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,
εφόσον μια παραβίαση έχει διαπιστωθεί 
ως τέτοια από δικαστήριο, ή όταν ο 
οικονομικός παράγων έχει παρουσιάσει 
σημαντικές ή συνεχιζόμενες αδυναμίες 
κατά την εκτέλεση προγενέστερης 
σύμβασης παραχώρησης ή συμβάσεων 
παραχώρησης παρόμοιας φύσης.

Or. en

Τροπολογία 366
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες για τυχόν 
τροποποιήσεις μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της απαιτείται νέα διαδικασία 
ανάθεσης, λαμβανομένης υπόψη της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα διαδικασία 
ανάθεσης απαιτείται σε περίπτωση 
σοβαρών αλλαγών στην αρχική 
παραχώρηση, καταδεικνύοντας την 
πρόθεση των μερών να 
επαναδιαπραγματευθούν ουσιαστικούς 
όρους ή προϋποθέσεις την εν λόγω 
παραχώρησης. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε 
περίπτωση που οι τροποποιημένες 
προϋποθέσεις θα επηρέαζαν την έκβαση 
της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος 
της αρχικής διαδικασίας. Μια έκτακτη και 
προσωρινή παράταση της διάρκειας της 
παραχώρησης που αποβλέπει αυστηρά στη 

(34) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες για τυχόν 
τροποποιήσεις μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της απαιτείται νέα διαδικασία 
ανάθεσης, λαμβανομένης υπόψη της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε σύμβαση 
παραχώρησης μπορεί να τροποποιηθεί 
μέσω τροποποιητικής πράξης κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας. Νέα διαδικασία ανάθεσης 
απαιτείται, αντιθέτως, σε περίπτωση 
σοβαρών αλλαγών στην αρχική 
παραχώρηση, καταδεικνύοντας την 
πρόθεση των μερών να 
επαναδιαπραγματευθούν ουσιαστικούς 
όρους ή προϋποθέσεις την εν λόγω 
παραχώρησης. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε 
περίπτωση που οι τροποποιημένες 
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διασφάλιση της συνέχειας της παροχής της 
υπηρεσίας σε αναμονή της ανάθεσης νέας 
σύμβασης παραχώρησης δεν θα πρέπει 
κανονικά να θεωρείται ως σοβαρή αλλαγή 
στην αρχική παραχώρηση.

προϋποθέσεις θα επηρέαζαν την έκβαση 
της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος 
της αρχικής διαδικασίας. Μια έκτακτη και 
προσωρινή παράταση της διάρκειας της 
παραχώρησης που αποβλέπει αυστηρά στη 
διασφάλιση της συνέχειας της παροχής της 
υπηρεσίας σε αναμονή της ανάθεσης νέας 
σύμβασης παραχώρησης δεν θα πρέπει 
κανονικά να θεωρείται ως σοβαρή αλλαγή 
στην αρχική παραχώρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 31 του εισηγητή όσον αφορά το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου 
μπορούν να πραγματοποιούνται οι τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής τους (σεβασμός των αρχών της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων).

Τροπολογία 367
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες για τυχόν 
τροποποιήσεις μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της απαιτείται νέα διαδικασία 
ανάθεσης, λαμβανομένης υπόψη της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα διαδικασία 
ανάθεσης απαιτείται σε περίπτωση 
σοβαρών αλλαγών στην αρχική 
παραχώρηση, καταδεικνύοντας την 
πρόθεση των μερών να 
επαναδιαπραγματευθούν ουσιαστικούς 
όρους ή προϋποθέσεις την εν λόγω 
παραχώρησης. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε 
περίπτωση που οι τροποποιημένες 
προϋποθέσεις θα επηρέαζαν την έκβαση 
της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος 
της αρχικής διαδικασίας. Μια έκτακτη

(34) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες για τυχόν 
τροποποιήσεις μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της απαιτείται νέα διαδικασία 
ανάθεσης, λαμβανομένης υπόψη της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε σύμβαση 
παραχώρησης μπορεί να τροποποιηθεί 
μέσω τροποποιητικής πράξης κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Νέα διαδικασία 
ανάθεσης απαιτείται, αντιθέτως, σε 
περίπτωση σοβαρών αλλαγών στην αρχική 
παραχώρηση, καταδεικνύοντας την 
πρόθεση των μερών να 
επαναδιαπραγματευθούν ουσιαστικούς 
όρους ή προϋποθέσεις την εν λόγω 
παραχώρησης.
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και προσωρινή παράταση της διάρκειας 
της παραχώρησης που αποβλέπει 
αυστηρά στη διασφάλιση της συνέχειας 
της παροχής της υπηρεσίας σε αναμονή 
της ανάθεσης νέας σύμβασης 
παραχώρησης δεν θα πρέπει κανονικά να 
θεωρείται ως σοβαρή αλλαγή στην 
αρχική παραχώρηση.

Or. fr

Τροπολογία 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες για τυχόν 
τροποποιήσεις μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της απαιτείται νέα διαδικασία 
ανάθεσης, λαμβανομένης υπόψη της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα διαδικασία 
ανάθεσης απαιτείται σε περίπτωση 
σοβαρών αλλαγών στην αρχική 
παραχώρηση, καταδεικνύοντας την 
πρόθεση των μερών να 
επαναδιαπραγματευθούν ουσιαστικούς 
όρους ή προϋποθέσεις την εν λόγω 
παραχώρησης. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε 
περίπτωση που οι τροποποιημένες 
προϋποθέσεις θα επηρέαζαν την έκβαση 
της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος 
της αρχικής διαδικασίας. Μια έκτακτη και 
προσωρινή παράταση της διάρκειας της 
παραχώρησης που αποβλέπει αυστηρά στη 
διασφάλιση της συνέχειας της παροχής της 
υπηρεσίας σε αναμονή της ανάθεσης νέας 
σύμβασης παραχώρησης δεν θα πρέπει 
κανονικά να θεωρείται ως σοβαρή αλλαγή 
στην αρχική παραχώρηση.

(34) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες για τυχόν 
τροποποιήσεις μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της απαιτείται νέα διαδικασία 
ανάθεσης, λαμβανομένης υπόψη της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε σύμβαση 
παραχώρησης μπορεί να τροποποιηθεί 
μέσω τροποποιητικής πράξης κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Νέα διαδικασία 
ανάθεσης απαιτείται, αντιθέτως, σε 
περίπτωση σοβαρών αλλαγών στην αρχική 
παραχώρηση, καταδεικνύοντας την 
πρόθεση των μερών να 
επαναδιαπραγματευθούν ουσιαστικούς 
όρους ή προϋποθέσεις την εν λόγω 
παραχώρησης. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε 
περίπτωση που οι τροποποιημένες 
προϋποθέσεις θα επηρέαζαν την έκβαση 
της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος 
της αρχικής διαδικασίας. Μια έκτακτη και 
προσωρινή παράταση της διάρκειας της 
παραχώρησης που αποβλέπει αυστηρά στη 
διασφάλιση της συνέχειας της παροχής της 
υπηρεσίας σε αναμονή της ανάθεσης νέας 
σύμβασης παραχώρησης δεν θα πρέπει 
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κανονικά να θεωρείται ως σοβαρή αλλαγή 
στην αρχική παραχώρηση. Εντούτοις, ο 
αναθέτων και ο ανάδοχος της σύμβασης 
παραχώρησης δεν επιτρέπεται να 
προβαίνουν, μετά τη λήξη της σύμβασης, 
σε παρατάσεις με στόχο επενδύσεις μη 
αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης 
παραχώρησης, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνταν με αποκλειστικό 
στόχο την παράταση της διάρκειάς της. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 42.

Τροπολογία 369
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34a) Επειδή οι συμβάσεις παραχώρησης 
είναι συνήθως μακροχρόνιες, είναι 
απαραίτητο, για την εκτίμηση της αξίας 
τους, κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα 
της εκτίμησής τους, να πραγματοποιείται 
ενημέρωση των σχετικών ποσοτικών 
δεδομένων. Έτσι, η νομική προσέγγιση 
μπορεί να αντιστοιχεί απόλυτα στην 
οικονομική και χρηματοοικονομική 
πραγματικότητα της σύμβασης 
παραχώρησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρα.
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Τροπολογία 370
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς μπορεί να χρειαστεί 
να αντιμετωπίσουν εξαιρετικές 
περιστάσεις που ήταν αδύνατον να 
προβλέψουν όταν ανέθεταν τη σύμβαση 
παραχώρησης. Σε αυτή την περίπτωση, 
απαιτείται ένας βαθμός ευελιξίας για την 
προσαρμογή της σύμβασης παραχώρησης 
στις εν λόγω περιστάσεις χωρίς νέα 
διαδικασία ανάθεσης. Η έννοια των 
απρόβλεπτων περιστάσεων αναφέρεται 
σε περιστάσεις που δεν θα ήταν δυνατόν 
να προβλεφθούν από μια επιμελή 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα 
παρά την ευλόγως επιμελή προετοιμασία 
της αρχικής ανάθεσης από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων μέσων, της φύσης και των 
χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 
έργου, των ορθών πρακτικών στον 
σχετικό τομέα και της ανάγκης• 
διασφάλισης της κατάλληλης σχέσης 
μεταξύ των πόρων που δαπανώνται στην 
προετοιμασία της ανάθεσης και της 
προβλεπόμενης αξίας της. Εντούτοις, 
αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η 
τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα την 
αλλοίωση της φύσης της συνολικής 
δημόσιας σύμβασης, για παράδειγμα 
μέσω της αντικατάστασης των έργων, 
των προμηθειών και των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παρασχεθούν με κάτι 
διαφορετικό ή μέσω της ουσιαστικής 
αλλαγής του είδους της δημόσιας 
σύμβασης, δεδομένου ότι, σε μια τέτοια 
κατάσταση, μπορεί να υποτεθεί ότι θα 
επηρεαστεί το αποτέλεσμα.

(35) Ο αναθέτων μπορεί να χρειαστεί να
αντιμετωπίσει εξαιρετικές περιστάσεις 
που ήταν αδύνατον να προβλέψει όταν 
ανέθετε τη σύμβαση παραχώρησης. Σε 
αυτή την περίπτωση, απαιτείται ένας 
βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή της 
σύμβασης παραχώρησης στις εν λόγω 
περιστάσεις χωρίς νέα διαδικασία 
ανάθεσης.

Or. fr
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Τροπολογία 371
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ο 
ανάδοχος δεν πρέπει να αντικατασταθεί 
από άλλον οικονομικό παράγοντα χωρίς να 
πραγματοποιηθεί προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού για την παραχώρηση. 
Εντούτοις, ο ανάδοχος που εκτελεί τη 
σύμβαση παραχώρησης μπορεί να υποστεί 
ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, όπως καθαρά 
εσωτερικές αναδιοργανώσεις, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές ή και 
διαδικασία αφερεγγυότητας ή να 
υποκατασταθεί στη βάση συμβατικής 
ρήτρας γνωστής σε όλους τους 
προσφέροντες και σύμφωνα με τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αυτομάτως
απαίτηση έναρξης νέων διαδικασιών 
ανάθεσης για όλες τις συμβάσεις 
παραχώρησης που εκτελεί η σχετική 
επιχείρηση.

(36) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ο 
ανάδοχος δεν πρέπει να αντικατασταθεί 
από άλλον οικονομικό παράγοντα χωρίς να 
πραγματοποιηθεί προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού για την παραχώρηση. 
Εντούτοις, ο ανάδοχος που εκτελεί τη 
σύμβαση παραχώρησης μπορεί να υποστεί 
ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, όπως καθαρά 
εσωτερικές αναδιοργανώσεις, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές ή και 
διαδικασία αφερεγγυότητας ή να 
υποκατασταθεί στη βάση συμβατικής 
ρήτρας γνωστής σε όλους τους 
προσφέροντες και σύμφωνα με τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές δεν 
πρέπει να συνεπάγονται απαίτηση έναρξης 
νέων διαδικασιών ανάθεσης για όλες τις 
συμβάσεις παραχώρησης που εκτελεί η 
σχετική επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 372
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ο 

(36) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ο 
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ανάδοχος δεν πρέπει να αντικατασταθεί 
από άλλον οικονομικό παράγοντα χωρίς να 
πραγματοποιηθεί προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού για την παραχώρηση. 
Εντούτοις, ο ανάδοχος που εκτελεί τη 
σύμβαση παραχώρησης μπορεί να υποστεί 
ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, όπως καθαρά 
εσωτερικές αναδιοργανώσεις, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές ή και 
διαδικασία αφερεγγυότητας ή να 
υποκατασταθεί στη βάση συμβατικής 
ρήτρας γνωστής σε όλους τους 
προσφέροντες και σύμφωνα με τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αυτομάτως 
απαίτηση έναρξης νέων διαδικασιών 
ανάθεσης για όλες τις συμβάσεις 
παραχώρησης που εκτελεί η σχετική 
επιχείρηση.

ανάδοχος δεν πρέπει να αντικατασταθεί 
από άλλον οικονομικό παράγοντα χωρίς να 
πραγματοποιηθεί προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού για την παραχώρηση. 
Εντούτοις, ο ανάδοχος που εκτελεί τη 
σύμβαση παραχώρησης μπορεί να υποστεί 
ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ή να 
υποκατασταθεί στη βάση συμβατικής 
ρήτρας γνωστής σε όλους τους 
προσφέροντες και σύμφωνα με τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αυτομάτως 
απαίτηση έναρξης νέων διαδικασιών 
ανάθεσης για όλες τις συμβάσεις 
παραχώρησης που εκτελεί η σχετική 
επιχείρηση.

Or. fr

Τροπολογία 373
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
παραχωρήσεις που ανατίθενται μετά την 
έναρξη ισχύος της.

Or. it

Τροπολογία 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 
συσκευών για την ηλεκτρονική λήψη 
πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 
η Επιτροπή να έχει εξουσιοδοτηθεί να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, διεργασιών και 
μηνυμάτων σε διαδικασίες ανάθεσης 
παραχωρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις διοικητικές 
ανάγκες· Περαιτέρω, ο κατάλογος των 
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που 
θεσπίζουν κοινές μεθοδολογίες για τον 
υπολογισμό του κόστους διάρκειας ζωής 
πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα για να 
ενσωματώνει τα μέτρα που εγκρίνονται 
ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους 
διάρκειας ζωής.

(38) Με στόχο την προσαρμογή στις 
ταχείες τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας. Πράγματι, οι τεχνικές 
λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των 
συσκευών για την ηλεκτρονική λήψη 
πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο 
να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να 
καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως η 
υποβολή τρισδιάστατων ψηφιακών 
παραστάσεων στην περίπτωση δημόσιας 
σύμβασης έργων, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των 
τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών 
και της αποστολής μηνυμάτων σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· 
Περαιτέρω, ο κατάλογος των νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του 
κόστους διάρκειας ζωής πρέπει να 
προσαρμόζεται γρήγορα για να 
ενσωματώνει τα μέτρα που εγκρίνονται 
ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των 
ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους 
διάρκειας ζωής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ψηφιακές τρισδιάστατες παραστάσεις είναι σημαντικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα 
στις αναθέτουσες αρχές να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων μέσω του σχεδιασμού, της 
εκτέλεσης και της λειτουργίας των παραχωρήσεων δημόσιων έργων. Σε αρκετά κράτη μέλη ήδη 
απαιτείται από τους προσφέροντες να υποβάλλουν διαλειτουργικές ψηφιακές τρισδιάστατες 
παραστάσεις.

Τροπολογία 375
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
νομική προστασία των υποψηφίων και 
των προσφερόντων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, 
όπως επίσης για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της παρούσας 
οδηγίας και των αρχών της Συνθήκης, η 
εφαρμογή των κανόνων των διατάξεων 
της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων και της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το 
συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών13 πρέπει να ισχύει 
επίσης για τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και τις συμβάσεις 
παραχώρησης έργων που συνάπτονται 
τόσο από αναθέτουσες αρχές όσο και από 
αναθέτοντες φορείς. Πρέπει ως εκ τούτου 
να τροποποιηθούν αναλόγως οι οδηγίες 

διαγράφεται
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89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
νομική προστασία των υποψηφίων και 
των προσφερόντων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, 
όπως επίσης για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της παρούσας 
οδηγίας και των αρχών της Συνθήκης, η 
εφαρμογή των κανόνων των διατάξεων 
της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων και της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το 
συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών13 πρέπει να ισχύει 
επίσης για τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και τις συμβάσεις 
παραχώρησης έργων που συνάπτονται 
τόσο από αναθέτουσες αρχές όσο και από 
αναθέτοντες φορείς. Πρέπει ως εκ τούτου 
να τροποποιηθούν αναλόγως οι οδηγίες 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ για τα ένδικα μέσα δεν θα ήταν 
αναλογική για συμβάσεις τόσο πολύπλοκες όσο οι συμβάσεις παραχώρησης. Σκοπός της 
τροπολογίας είναι να αναγάγει τις απαιτήσεις προς τα κράτη μέλη στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο στην απόφασή του στην υπόθεση C-324/98 υποχρεώνει 
απλώς τα κράτη μέλη να ελέγχουν τον αμερόληπτο χαρακτήρα της διαδικασίας.

Τροπολογία 377
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
νομική προστασία των υποψηφίων και 
των προσφερόντων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, 
όπως επίσης για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της παρούσας 
οδηγίας και των αρχών της Συνθήκης, η 
εφαρμογή των κανόνων των διατάξεων 
της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων και της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το 
συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών13 πρέπει να ισχύει 
επίσης για τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών και τις συμβάσεις 
παραχώρησης έργων που συνάπτονται 
τόσο από αναθέτουσες αρχές όσο και από 
αναθέτοντες φορείς. Πρέπει ως εκ τούτου 
να τροποποιηθούν αναλόγως οι οδηγίες 

διαγράφεται
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89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ.

Or. de

Τροπολογία 378
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Το δίκαιο της Ένωσης για τις 
δημόσιες συμβάσεις απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να παρακολουθούν με 
συνέπεια και συστηματικότητα την 
εφαρμογή και τη λειτουργία των κανόνων 
αυτών προκειμένου να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική και ομοιόμορφη 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη ορίζουν μία 
ενιαία εθνική αρχή αρμόδια για την 
παρακολούθηση, εφαρμογή και έλεγχο 
των δημοσίων συμβάσεων· η αρχή αυτή 
μπορεί να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες 
όσον αφορά τις παραχωρήσεις. Μόνο 
ένας οργανισμός με γενικότερα 
καθήκοντα θα διασφαλίσει την 
επισκόπηση των κύριων δυσκολιών 
υλοποίησης και θα προτείνει τα 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για 
προβλήματα κυρίως διαρθρωτικού 
χαρακτήρα. Ο οργανισμός αυτός μπορεί 
επίσης 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 ταχύ 
προσδιορισμό λύσεων και στη βελτίωση 
των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 379
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να παραχωρούν, να προσδιορίζουν 
και να οργανώνουν τα καθήκοντα της 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αριθ. 29 που επισυνάπτεται 
στις συνθήκες σχετικά με το σύστημα 
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 380
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων από αναθέτουσες 
αρχές και από αναθέτοντες φορείς σε 
σχέση με παραχωρήσεις, η αξία των 
οποίων εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 5.

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων από αναθέτουσες 
αρχές και από αναθέτοντες φορείς σε 
σχέση με παραχωρήσεις, η αξία των 
οποίων εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 5, από έναν από τους ακόλουθους 
παράγοντες.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην 
απόκτηση έργων ή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων προμηθειών 
ταυτόσημων με το αντικείμενο 
παραχώρησης, από οικονομικό 
παράγοντα επιλεγόμενο:
α) Είτε από αναθέτουσες αρχές 
ανεξαρτήτως εάν τα έργα ή οι υπηρεσίες, 

α) Είτε από αναθέτουσες αρχές·
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συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
προμηθειών, προορίζονται για σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος·
β) Είτε από αναθέτοντες φορείς, υπό τον 
όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
προμηθειών, προορίζονται για την άσκηση 
μίας εκ των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

β) Είτε από αναθέτοντες φορείς, υπό τον 
όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες 
προορίζονται για την άσκηση μίας εκ των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 381
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει την 
αρχή της ελεύθερης διοίκησης εκ μέρους 
των αναθετουσών αρχών και των 
αναθετόντων φορέων σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Οι αναθέτοντες φορείς 
διαθέτουν την ελευθερία να αποφασίζουν 
για τη βέλτιστη παροχή, οργάνωση και 
διαχείριση της εκτέλεσης των έργων και 
της παροχής των υπηρεσιών για τις 
οποίες είναι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις και τις μεθόδους 
που κρίνουν αποτελεσματικότερες για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας, 
ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης και την 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης και 
των δικαιωμάτων των χρηστών των 
δημόσιων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 382
Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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. fr

Τροπολογία 383
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων 
παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν τη μεταβίβαση του 
λειτουργικού κινδύνου και πιθανές 
πληρωμές από τον εκχωρητή στον 
οικονομικό φορέα, δημοσιοποιούνται και 
είναι διαθέσιμες προς εξέταση.
Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της 
σύμβασης επίσης δημοσιοποιούνται.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δημοσιοποίηση της περιοδικής 
αξιολόγησης της εκτέλεσης των 
συμβάσεων παραχώρησης.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ότι ισχύουν οι 
ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας και δημόσιου 
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ελέγχου για τις συμβάσεις παραχώρησης 
όπως ισχύουν για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον δημόσιο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 384
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Είτε από αναθέτουσες αρχές 
ανεξαρτήτως εάν τα έργα ή οι υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
προμηθειών, προορίζονται για σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος·

α) είτε από αναθέτουσες αρχές·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει ως εφαλτήριο το γεγονός ότι, δεδομένης της δομής που έχει η 
σύμβαση παραχώρησης, η οποία αποσκοπεί στο να μετατεθεί στον παραχωρησιούχο ο 
λειτουργικός κίνδυνος ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, πολύ δύσκολα θα υπάρξουν συμβάσεις 
παραχώρησης που να συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές για έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες 
που δεν προορίζονται για την άμεση ή έμμεση ικανοποίηση κάποιου δημόσιου σκοπού (ή 
γενικού συμφέροντος).

Τροπολογία 385
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
όταν μια αναθέτουσα αρχή εκτελεί τα 
καθήκοντά της δημοσίου συμφέροντος με 
δικά της μέσα ή σε συνεργασία με άλλες 
αναθέτουσες αρχές. 
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Or. de

Τροπολογία 386
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους 
γενικούς και ειδικούς όρους 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν το περιβάλλον, την 
υγεία και την ασφάλεια, το κοινωνικό και 
εργασιακό δίκαιο, τους κανόνες και τα 
πρότυπα που θεσπίζονται από την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
τις συλλογικές συμφωνίες που ισχύουν 
όπου πραγματοποιείται παροχή έργων, 
υπηρεσιών και προμηθειών.

Or. en

Τροπολογία 387
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία αποτελεί σύνολο 
κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων. 
Κατά συνέπεια, τόσο η οδηγία σχετικά με 
τις δημόσιες προμήθειες όσο και η οδηγία 
σχετικά με τις συμβάσεις που 
συνάπτονται με τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν 
ισχύουν για τις συμβάσεις παραχώρησης 
όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
υπόκειται στα άρθρα 36, 51, 52, 62 και 
346 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας σχετικά με τον 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας (2009/81/EC), καθώς και με συναφή άρθρα της Συνθήκης.

Τροπολογία 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 ισχύουν 
αποκλειστικά οι όροι της παρούσας 
οδηγίας. Οι κανόνες της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις και της οδηγίας για 
τη σύναψη συμβάσεων στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν 
εφαρμόζονται, ούτε καν αναλογικά, σε 
συμβάσεις παραχωρήσεων σύμφωνα με 
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την παράγραφο 1. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τελικές 
ρυθμίσεις. Δεν θα πρέπει να καταλήξει σε παράγωγες εφαρμογές των οδηγιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή τη σύναψη συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
όταν μια αναθέτουσα αρχή εκτελεί τα 
καθήκοντά της δημοσίου συμφέροντος με 
δικά της μέσα ή σε συνεργασία με άλλες 
αναθέτουσες αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση προέρχεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-324/07 (Coditel 
Brabant, σκέψεις 48 και 49) και C 480/06 (Υπηρεσία καθαριότητας της πόλεως του 
Αμβούργου, σκέψη 45).

Τροπολογία 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των δημόσιων αρχών σε όλα τα 
επίπεδα να αποφασίζουν εάν θα εκτελούν 
δημόσια έργα ή υπηρεσίες οι ίδιες, με 
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χρήση των εσωτερικών τους πόρων 
χωρίς να υποχρεούνται να αναθέσουν 
εκχωρήσεις σε εξωτερικούς οικονομικούς 
παράγοντες. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν 
να εκτελούνται σε συνεργασία με άλλες 
δημόσιες αναθέτουσες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε πράξεις ή συμβάσεις μέσω των οποίων 
το δημόσιο ή δημόσια αρχή ή δημόσιος 
φορέας προβαίνει σε ανάθεση σε 
οικονομικό παράγοντα θεσπίζοντας 
δικαίωμα εκμετάλλευσης ορισμένων 
δημόσιων τομέων ή πόρων, όταν είτε το 
δημόσιο ή η δημόσια αρχή ή ο δημόσιος 
φορέας ορίζει:
α) γενικούς όρους για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να 
καθίσταται δικαιούχος των ειδικών 
έργων ή υπηρεσιών που παρέχονται από 
τον οικονομικό παράγοντα, ή
β) γενικούς και ειδικούς όρους για την 
εκμετάλλευση ορισμένων δημόσιων 
τομέων ή πόρων, όπως οι συμβάσεις 
έγγειας μίσθωσης. Για τον σκοπό αυτό, 
δεν έχει σημασία εάν, κατά την 
εκμετάλλευση δημόσιων εκτάσεων ή 
δημόσιου τομέα, ενδέχεται να 
εκτελούνται εργασίες για τη βελτίωση 
των δημόσιων εκτάσεων ή του δημόσιου 
τομέα ή την κατασκευή συναφών 
υποδομών, εφόσον η οικονομική 
δραστηριότητα που ασκείται από τον 
οικονομικό παράγοντα εξακολουθεί να 
είναι η κυρίαρχη συνιστώσα της 
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εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 6 της προτεινόμενης οδηγίας αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής τις 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του δημοσίου ή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων, βάσει 
των οποίων απλώς επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να ασκούν μια οικονομική δραστηριότητα υπό 
ορισμένων ρυθμιστικών απαιτήσεων ή τους επιτρέπεται να κάνουν χρήση δημόσιων εκτάσεων ή 
δημόσιου τομέα. Αυτή είναι η συνήθης κατάσταση σε πολλούς ευρωπαϊκούς λιμένες, όπου η 
έκταση ανήκει στο δημόσιο και οι υποδομές χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης 
του λιμένα, όπως ισχύει και στην περίπτωση της εκχώρησης δημόσιων θαλάσσιων χώρων για 
τουριστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Τροπολογία 393
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
παραχωρήσεις που θα ανατεθούν μετά 
την έναρξη ισχύος της.

Or. it

Τροπολογία 394
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει: 
α) το εργατικό δίκαιο, ήτοι οιεσδήποτε 
νομικές ή συμβατικές διατάξεις σχετικά 
με όρους απασχόλησης ή συνθήκες 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας 
και της σχέσης μεταξύ εργοδοτών και 
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εργαζομένων, που τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο. Η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης τη 
νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης·
β) την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα 
κράτη μέλη και από το κοινοτικό δίκαιο. 
Ομοίως, δεν θίγει το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το 
δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές και τηρώντας το 
κοινοτικό δίκαιο·
γ) το δικαίωμα των κρατών μελών να 
ορίζουν, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
ποιες υπηρεσίες θεωρούν γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, πώς πρέπει 
να οργανώνονται και να 
χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, 
τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές 
υποχρεώσεις πρέπει να υπόκεινται.

Or. de

Τροπολογία 395
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, όπως ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, ούτε τις θίγει άμεσα. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε κάθε 
περίπτωση διαφυλάσσουν τον ρόλο των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, ειδικότερα όσον αφορά την 
προαγωγή της κοινωνικής και εδαφικής 
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συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ, είναι ουσιώδους σημασίας η 
πλήρης διαφύλαξη των αποστολών γενικής ωφελείας, περιλαμβανομένου του νομικού 
καθεστώτος των παρόχων (δημόσιων ή ιδιωτικών), της χρηματοδότησής τους, των 
υποχρεώσεών τους και της οργάνωσής τους. Οι υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) συμφέροντος 
θα πρέπει να αποκλείονται πλήρως και να μη θίγονται με κανέναν τρόπο από την παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία 396
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Αρχή της ελεύθερης διοίκησης των 

δημόσιων αρχών
Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει την αρχή 
της ελεύθερης διοίκησης εκ μέρους των 
αναθετουσών αρχών και των 
αναθετόντων φορέων σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Οι αναθέτοντες φορείς 
διαθέτουν την ελευθερία να αποφασίζουν 
για τη βέλτιστη παροχή, οργάνωση και 
διαχείριση της εκτέλεσης των έργων και 
της παροχής των υπηρεσιών για τις 
οποίες είναι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις και τις μεθόδους 
που κρίνουν αποτελεσματικότερες για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας, 
ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης και την 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης και 
των δικαιωμάτων των χρηστών των 
δημόσιων υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 397
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Αρχή της ελευθερίας διαχείρισης των 

δημόσιων αρχών
Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
ορίζει το δίκαιο της Ένωσης και τις 
ισχύουσες εθνικές νομικές διατάξεις, την 
αρχή της ελευθερίας διαχείρισης των 
αναθετουσών αρχών και φορέων. Αυτές 
έχουν την ευχέρεια, δυνάμει των κανόνων 
δικαίου των εκάστοτε κρατών μελών, να 
αποφασίζουν το είδος διαχείρισης που 
επιλέγουν για την εκτέλεση έργων ή την 
παροχή υπηρεσιών και εάν θα 
πραγματοποιούν την εκτέλεση έργων ή 
την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας άμεσα ή μέσω 
ανάθεσης σε τρίτους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται το γεγονός ότι η οδηγία δεν θίγει την αρχή της ελευθερίας διαχείρισης των δημοσίων 
αρχών και δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση διατάξεις για τα κράτη μέλη ή τις δημόσιες αρχές 
που να ορίζουν εάν μια υπηρεσία πρέπει να παρασχεθεί από πλευράς δημοσίου ή μέσω 
ανάθεσης σε τρίτους. Η εν λόγω αρχή ισχύει ειδικότερα και για τους ευαίσθητους τομείς της 
παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 398
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Αρχή της ελεύθερης διοίκησης των 

δημόσιων αρχών
1. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει την 
αρχή της ελεύθερης διοίκησης εκ μέρους
των αναθετουσών αρχών και των 
αναθετόντων φορέων σύμφωνα με τις 
συνθήκες της ΕΕ. Οι αναθέτοντες φορείς 
διαθέτουν την ελευθερία να αποφασίζουν 
για τη βέλτιστη παροχή, οργάνωση και 
διαχείριση της εκτέλεσης των έργων και 
της παροχής των υπηρεσιών για τις 
οποίες είναι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις και τις μεθόδους 
που κρίνουν αποτελεσματικότερες για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας, 
ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης και την 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης και 
των δικαιωμάτων των χρηστών των 
δημόσιων υπηρεσιών.
2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να ορίζουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ποιες 
υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, πώς θα πρέπει να 
οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται 
οι εν λόγω υπηρεσίες, τηρουμένων των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και 
σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει 
να υπόκεινται.

Or. en

Τροπολογία 399
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Αρχή της ελεύθερης διαχείρισης των 

δημόσιων αρχών
Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει την αρχή 
της ελεύθερης διαχείρισης των 
αναθετουσών αρχών και των 
αναθετόντων φορέων σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Οι αρχές 
αυτές και φορείς είναι ελεύθεροι να 
αποφασίζουν για τον τρόπο διαχείρισης 
που θεωρούν ως τον πλέον ενδεδειγμένο 
για την εκτέλεση των έργων και την 
παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες 
είναι υπεύθυνοι, ανάλογα με το νομικό 
καθεστώς και τους τρόπους εκτέλεσης 
που θεωρούν περισσότερο 
αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με το πρωτόκολλο αριθ. 26, 
η παρούσα οδηγία δεν έχει ως στόχο ούτε 
ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό μιας 
συγκεκριμένης νομικής μορφής για τις 
σχετικές δημόσιες αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 400
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Αρχή της διαφάνειας των δημόσιων 

αρχών
Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων 
παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν τη μεταβίβαση του 
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λειτουργικού κινδύνου και πιθανές 
πληρωμές από τον εκχωρητή στον 
οικονομικό φορέα, δημοσιοποιούνται και 
είναι διαθέσιμες προς εξέταση. 
Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της 
σύμβασης επίσης δημοσιοποιούνται.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δημοσιοποίηση της περιοδικής 
αξιολόγησης της εκτέλεσης των 
συμβάσεων παραχώρησης.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ότι ισχύουν οι 
ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας και δημόσιου 
ελέγχου για τις συμβάσεις παραχώρησης 
όπως ισχύουν για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον δημόσιο τομέα. 

Or. en

Τροπολογία 401
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Αρχή της διαφάνειας των δημόσιων 

αρχών
Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων 
παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν τη μεταβίβαση του 
λειτουργικού κινδύνου και πιθανές 
πληρωμές από τον εκχωρητή στον 
οικονομικό φορέα, δημοσιοποιούνται και 
είναι διαθέσιμες προς εξέταση. 
Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της 
σύμβασης επίσης δημοσιοποιούνται.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δημοσιοποίηση της περιοδικής 
αξιολόγησης της εκτέλεσης των 
συμβάσεων παραχώρησης.
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Or. en

Τροπολογία 402
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «σύμβαση παραχώρησης δημοσίων
έργων»: η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών και έχει ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, το δε αντίτιμο για τα 
προς εκτέλεση έργα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(2) «σύμβαση παραχώρησης έργων»: η 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας 
μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 
ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο για την εν λόγω ανάθεση 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα 
οποία αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 403
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «σύμβαση παραχώρησης δημοσίων 
έργων»: η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας 
που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών και έχει ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, το δε αντίτιμο για τα 
προς εκτέλεση έργα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 

(2) α) «σύμβαση παραχώρησης έργων»: η 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως διά της οποίας μία 
ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς εμπιστεύονται την 
εκτέλεση έργων σε ένα ή περισσότερους 
οικονομικούς παράγοντες, το δε αντίτιμο 
της εκχώρησης αυτής συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
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αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

β) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως διά της οποίας μία 
ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή
αναθέτοντες φορείς εμπιστεύονται την 
διαχείριση μιας υπηρεσίας σε ένα ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο της εκχώρησης αυτής 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα 
οποία αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών που αναφέρεται στα 
σημεία α και β της παρούσας 
παραγράφου  συνεπάγεται τη μεταβίβαση 
στον ανάδοχο του ουσιώδους οικονομικού 
κινδύνου που συνδέεται με την 
εκμετάλλευση αυτών των έργων ή 
υπηρεσιών, ο οποίος ορίζεται ως ο 
κίνδυνος έκθεσης στις αστάθμητες 
συνθήκες της αγοράς. Ο ανάδοχος της 
σύμβασης παραχώρησης θεωρείται ότι 
αναλαμβάνει τον ουσιώδη κίνδυνο της 
εκμετάλλευσης όταν, υπό κανονικές 
συνθήκες εκμετάλλευσης, δεν υπάρχει 
εγγύηση για την απόσβεση των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
της σύμβασης παραχώρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 44 του εισηγητή: η παραχώρηση έργων και υπηρεσιών δεν 
συνεπάγεται απαραίτητα την ύπαρξη ευθύνης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 
που τις παραχωρεί (π.χ. κατασκευή και διαχείριση ενός χώρου στάθμευσης). Αποσαφήνιση της 
εφαρμογής του ορισμού του «δικαιώματος εκμετάλλευσης των έργων ή των υπηρεσιών» στις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, και όχι μόνο στις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 404
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «σύμβαση παραχώρησης δημοσίων 
έργων»: η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας 
που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών και έχει ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, το δε αντίτιμο για τα προς 
εκτέλεση έργα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(2) α) «σύμβαση παραχώρησης έργου»: η 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως και μέσω της 
οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργου σε 
έναν ή περισσότερους οικονομικούς 
παράγοντες, το δε αντίτιμο για την εν 
λόγω ανάθεση συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

β) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως και μέσω της 
οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς αναθέτουν την παροχή υπηρεσίας 
για την οποία είναι υπεύθυνοι σε έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο για την εν λόγω ανάθεση 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας η 
οποία αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής.

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του 
ουσιαστικού οικονομικού κινδύνου που 
απορρέει από την εκμετάλλευση αυτών 
των έργων ή υπηρεσιών, ο οποίος νοείται 
ως ο κίνδυνος έκθεσης στη ρευστότητα 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του 
κινδύνων που σχετίζονται με τη ζήτηση 
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και με τη διαθεσιμότητα. Ο ανάδοχος της 
σύμβασης παραχώρησης θεωρείται ότι 
αναλαμβάνει τον ουσιαστικό λειτουργικό 
κίνδυνο όταν, υπό κανονικές συνθήκες 
εκμετάλλευσης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύμβασης, 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. en

Τροπολογία 405
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «σύμβαση παραχώρησης δημοσίων 
έργων»: η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών και έχει ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, το δε αντίτιμο για τα 
προς εκτέλεση έργα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(2) α) «σύμβαση παραχώρησης έργων»: η 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως διά της οποίας μία 
ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς εμπιστεύονται την 
ευθύνη της εκτέλεσης των έργων σε ένα ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο της εκχώρησης αυτής
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα 
οποία αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του περιεχομένου στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 406
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως διά της οποίας μία 
ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς εμπιστεύονται την 
ευθύνη της εκτέλεσης των υπηρεσιών σε 
ένα ή περισσότερους οικονομικούς 
παράγοντες, το δε αντίτιμο της 
εκχώρησης αυτής συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης της υπηρεσίας που 
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση στον ανάδοχο σημαντικού 
μέρους του οικονομικού κινδύνου που 
συνδέεται με την εκμετάλλευση αυτών 
των έργων ή υπηρεσιών, ο οποίος 
ορίζεται ως ο κίνδυνος έκθεσης στις 
αστάθμητες συνθήκες της αγοράς, είτε οι 
εν λόγω κίνδυνοι σχετίζονται με την 
προσφορά είτε με τη ζήτηση. Ο ανάδοχος 
της σύμβασης παραχώρησης θεωρείται 
ότι αναλαμβάνει τον ουσιώδη κίνδυνο της 
εκμετάλλευσης όταν, υπό κανονικές 
συνθήκες εκμετάλλευσης, δεν υπάρχει 
εγγύηση για την απόσβεση των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο 
της σύμβασης παραχώρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του περιεχομένου και εισαγωγή της έννοιας της μεταβίβασης «σημαντικού 
μέρους» του κινδύνου, που είναι ευρύτερα αποδεκτός όρος σε σχέση με τον «ουσιώδη 
οικονομικό κίνδυνο».  
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Τροπολογία 407
Pier Antonio Panzeri

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) α) «σύμβαση παραχώρησης έργων»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας 
μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 
ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο για την εν λόγω ανάθεση 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα 
οποία αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί 
με καταβολή πληρωμής.
β) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως και μέσω της 
οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς αναθέτουν την παροχή υπηρεσίας 
για την οποία είναι υπεύθυνοι σε έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο για την εν λόγω ανάθεση 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας 
η οποία αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί 
με καταβολή πληρωμής.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του 
ουσιαστικού οικονομικού κινδύνου που 
απορρέει από την εκμετάλλευση αυτών 
των έργων ή υπηρεσιών, ο οποίος νοείται 
ως ο κίνδυνος έκθεσης στη ρευστότητα 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του 
κινδύνων που σχετίζονται με τη ζήτηση 
και με τη διαθεσιμότητα. Ο ανάδοχος της 
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σύμβασης παραχώρησης θεωρείται ότι 
αναλαμβάνει τον ουσιαστικό λειτουργικό 
κίνδυνο όταν, υπό κανονικές συνθήκες 
εκμετάλλευσης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύμβασης, 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. en

Τροπολογία 408
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «σύμβαση παραχώρησης 
υπηρεσιών»: η σύμβαση εξ επαχθούς 
αιτίας που συνάπτεται εγγράφως και 
μέσω της οποίας μία ή περισσότερες 
αναθέτουσες αρχές ή ένας ή περισσότεροι 
αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την 
παροχή υπηρεσίας για την οποία είναι 
υπεύθυνοι σε έναν ή περισσότερους 
οικονομικούς παράγοντες, το δε αντίτιμο 
για την εν λόγω ανάθεση συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης της υπηρεσίας η οποία 
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του 
ουσιαστικού οικονομικού κινδύνου που 
απορρέει από την εκμετάλλευση αυτών 
των έργων ή υπηρεσιών, ο οποίος νοείται 
ως ο κίνδυνος έκθεσης στη ρευστότητα 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του 
κινδύνων που σχετίζονται με τη ζήτηση 
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και με τη διαθεσιμότητα. Ο ανάδοχος της 
σύμβασης παραχώρησης θεωρείται ότι 
αναλαμβάνει τον ουσιαστικό λειτουργικό 
κίνδυνο όταν, υπό κανονικές συνθήκες 
εκμετάλλευσης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύμβασης, 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. en

Τροπολογία 409
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «σύμβαση παραχώρησης έργων»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων 
φορέων και έχει ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, το δε αντίτιμο για τα 
προς εκτέλεση έργα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 410
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «σύμβαση παραχώρησης έργων»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων
και ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων 
φορέων και έχει ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, το δε αντίτιμο για τα 
προς εκτέλεση έργα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 411
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «εκτέλεση έργων»: η εκτέλεση, ή η 
μελέτη και εκτέλεση, έργων που 
σχετίζονται με μία ή περισσότερες από 
τις δραστηριότητες του παραρτήματος Ι, 
ή έργου, ή η υλοποίηση, με οιαδήποτε 
μέσα, έργων που αντιστοιχούν στις 
απαιτήσεις που διευκρινίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή η οποία ασκεί 
αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη 
μελέτη του έργου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 412
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «εκτέλεση έργων»: η εκτέλεση, ή η 
μελέτη και εκτέλεση, έργων που 
σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι, ή 
έργου, ή η υλοποίηση, με οιαδήποτε μέσα, 
έργων που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις 
που διευκρινίζονται από την αναθέτουσα 
αρχή η οποία ασκεί αποφασιστική επιρροή 
στο είδος ή στη μελέτη του έργου.

(5) «εκτέλεση έργων»: η εκτέλεση, ή η 
μελέτη και εκτέλεση, έργων που 
σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες του παραρτήματος Ι, ή 
έργου, ή η υλοποίηση, με οιαδήποτε μέσα, 
έργων που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις 
που διευκρινίζονται από τον εκχωρητή ο 
οποίος ασκεί αποφασιστική επιρροή στο 
είδος ή στη μελέτη του έργου.

Or. en

Τροπολογία 413
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 414
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως και μέσω της 
οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες 
αρχές ή ένας ή περισσότεροι αναθέτοντες 
φορείς αναθέτουν την παροχή υπηρεσίας 
για την οποία είναι υπεύθυνοι σε έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς παράγοντες, 
το δε αντίτιμο για την εν λόγω ανάθεση
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας η 
οποία αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με 
καταβολή πληρωμής. Αντιθέτως, 
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, και με 
αντικείμενο το δικαίωμα παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και/ή το 
δικαίωμα σύναψης συμφωνιών μέσω των 
οποίων ο εκχωρητής χορηγεί σε 
οικονομικό παράγοντα το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης ορισμένων δημόσιων 
τομέων ή πόρων ή χορηγεί δουλεία οδού, 
δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
παραχωρήσεις, εφόσον θεσπίζουν μόνο 
γενικούς όρους για τη χρήση τους χωρίς 
να καθιστούν τη δημόσια αρχή αποδέκτη 
συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που 
παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος.

Or. en

Justification

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
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concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Τροπολογία 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής. Οι διαδικασίες των κρατών 
μελών που βασίζονται στο γεγονός ότι για
την παροχή υπηρεσιών γίνονται δεκτοί 
όλοι οι πάροχοι που είναι σε θέση να 
πληρούν όρους που έχουν κατοχυρωθεί 
νομικά εκ των προτέρων, δεν συνιστούν 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, 
εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι γενικές 
αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
διαφάνειας και της μη διάκρισης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ορισμού της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών. Χάριν ασφάλειας δικαίου θα 
πρέπει να διευκρινισθεί ρητώς ότι οι διαδικασίες, οι οποίες βασίζονται σε μια γενική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στην αγορά και συνεπώς επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών που πληρούν κριτήρια που έχουν κατοχυρωθεί νομικά εκ των προτέρων, 
δεν συγκαταλέγονται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και δη ότι δεν εξαρτώνται από το 
εάν η άδεια χορηγείται βάσει εξουσιοδοτήσεων, αδειοδοτήσεων ή συμφωνιών.

Τροπολογία 416
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
που πρόκειται για αμιγείς 
εξουσιοδοτήσεις, και ειδικότερα για 
εξουσιοδοτήσεις εκμετάλλευσης αγαθών 
του δημοσίου ή της δημόσιας περιουσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι αμιγείς εξουσιοδοτήσεις όπως π.χ. συμβάσεις χρήσης του οδικού δικτύου 
δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 417
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής.

(7) «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»: 
η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 
συνάπτεται εγγράφως διά της οποίας μία 
ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς εμπιστεύονται την 
ευθύνη της εκτέλεσης των υπηρεσιών σε 
ένα ή περισσότερους οικονομικούς 
παράγοντες, το δε αντίτιμο της 
εκχώρησης αυτής, η οποία επέχει θέση 
πράξης ανάθεσης, συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης της υπηρεσίας που 
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, 
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
των έργων ή των υπηρεσιών συνεπάγεται 
τη μεταβίβαση στον ανάδοχο του 
ουσιώδους οικονομικού κινδύνου που 
συνδέεται με την εκμετάλλευση αυτών 
των έργων ή υπηρεσιών, ο οποίος 
ορίζεται ως ο κίνδυνος έκθεσης στις 
αστάθμητες συνθήκες της αγοράς. Ο 
ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης 
θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον ουσιώδη 
κίνδυνο της εκμετάλλευσης όταν, υπό 
κανονικές συνθήκες εκμετάλλευσης, δεν 
υπάρχει εγγύηση για την απόσβεση των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την εκτέλεση των έργων ή την παροχή 
των υπηρεσιών που αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης.

Or. fr

Τροπολογία 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «σύμβαση παραχώρησης 
υπηρεσιών»: σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας 
που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής· οι διαδικασίες των κρατών 
μελών που βασίζονται στο γεγονός ότι για 
την παροχή υπηρεσιών γίνονται δεκτοί 
όλοι οι πάροχοι που είναι σε θέση να 
πληρούν όρους που έχουν κατοχυρωθεί 
νομικά εκ των προτέρων, ανεξαρτήτως 
της νομικής τους μορφής, δεν 
θεωρούνται συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, εφόσον λαμβάνονται υπόψη 
οι γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, 
της διαφάνειας και της μη διάκρισης· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να διευκρινίζει ρητώς ότι σε όλους τους δυνητικούς παρόχους υπηρεσιών 
παραχωρείται γενικό δικαίωμα πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών και ότι δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer



PE496.581v03-00 166/197 AM\916800EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) «σύμβαση παραχώρησης 
υπηρεσιών»: σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας 
που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονομικών παραγόντων 
και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών ή ενός ή περισσοτέρων 
αναθετόντων φορέων και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
διαφορετικών από εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία 2 και 4, το δε 
αντίτιμο για τις παρασχεθησόμενες 
υπηρεσίες συνίσταται είτε αποκλειστικά 
στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο 
δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή 
πληρωμής· εξουσιοδοτήσεις ή αμιγείς 
εξουσιοδοτήσεις εκμετάλλευσης αγαθών 
του δημοσίου ή της δημόσιας περιουσίας 
δεν συνιστούν συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών στο πνεύμα της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται 
συγκεκριμένοι τομείς, όπως π.χ. συμβάσεις χρήσης του οδικού δικτύου, οι οποίοι σχετίζονται 
αποκλειστικά με δημόσιες εξουσιοδοτήσεις και δεν αποτελούν κανόνες δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 420
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «οικονομικός παράγων»: κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, φορέας του δημοσίου ή 

(10) «οικονομικός παράγων»: κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, φορέας του δημοσίου ή 
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κοινοπραξία αυτών των προσώπων και/ή 
οργανισμών που παρέχει έργα, προϊόντα ή 
υπηρεσίες στην αγορά.

κοινοπραξία αυτών των προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών 
εταιρειών και/ή οργανισμών, που παρέχει 
έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «ηλεκτρονικό μέσο»: ένα μέσο που 
χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό για 
την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευση
δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, 
μεταφέρονται ή λαμβάνονται με 
ενσύρματα, ραδιοφωνικά, οπτικά μέσα ή 
άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

(12) «ηλεκτρονικό μέσο»: ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός επεξεργασίας
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, 
τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή 
παραλαμβάνονται με ενσύρματη 
μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά 
μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·
στην περίπτωση συμβάσεων 
παραχώρησης έργου το «ηλεκτρονικό 
μέσο» παραπέμπει επίσης στη χρήση 
διαλειτουργικών τρισδιάστατων 
παραστάσεων που καλύπτουν το 
σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη 
λειτουργία του κτιρίου ή της υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να 
βελτιώσουν την οικονομική αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους 
λήψης αποφάσεων. Με το μέτρο αυτό εξοικονομούνται χρήματα των φορολογούμενων, 
διασφαλίζοντας τη συγκριτικά εύκολη αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων και ιδιαίτερα 
διασφαλίζοντας την ορθή κοστολόγηση και σύγκριση της εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων 
κύκλων ζωής.

Τροπολογία 422
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «έγγραφα της σύμβασης 
παραχώρησης»: όλα τα έγγραφα που 
παρουσιάζει ή στα οποία παραπέμπει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 
στοιχεία της προμήθειας ή της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
προκήρυξης του διαγωνισμού, των 
τεχνικών προδιαγραφών, των 
προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των 
μορφοτύπων για την παρουσίαση των 
εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών για τις 
γενικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων.

(13) «έγγραφα της σύμβασης 
παραχώρησης»: όλα τα έγγραφα που 
παρουσιάζει ή στα οποία παραπέμπει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 
στοιχεία της σύμβασης παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 423
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία»: η σύμβαση παραχώρησης 
εκτελείται σύμφωνα με τους νόμους, τους 
κανόνες και τα πρότυπα που αφορούν την 
υγεία και την ασφάλεια και τα κοινωνικά 
και εργασιακά ζητήματα, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
στο χώρο εργασίας.  Η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης στον τόπο εργασίας 
αναφέρεται στη συμμόρφωση προς τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για την 
απασχόληση, περιλαμβανομένων της 
νομοθεσίας, των κανόνων και των 
προτύπων που αφορούν την υγεία και την 



AM\916800EL.doc 169/197 PE496.581v03-00

EL

ασφάλεια και τα κοινωνικά και 
εργασιακά ζητήματα, όπως έχουν 
προσδιορισθεί από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία και τις συλλογικές 
συμβάσεις που εφαρμόζονται όπου 
λαμβάνει χώρα η προσφορά έργων και 
υπηρεσιών και η προμήθεια αγαθών·

Or. fr

Τροπολογία 424
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά 
ή/και διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός 
έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση.

(14) «χαρακτηριστικά κύκλου ζωής»: 
κάθε μέρος του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή έργου ή παροχής υπηρεσιών. 
Τα χαρακτηριστικά κύκλου ζωής έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα προϊόν ως 
αποτέλεσμα επιλογών που έγιναν κατά 
την παραγωγή, ή σε άλλο στάδιο πλην της 
χρήσης, στη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, ακόμα και αν τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν γίνονται 
εμφανή μεταξύ των υλικών 
χαρακτηριστικών ή των λειτουργικών 
ιδιοτήτων του προκύπτοντος έργου ή 
υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά κύκλου 
ζωής που σχετίζονται με τις διαδικασίες 
παραγωγής περιλαμβάνουν τον σεβασμό 
των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά 
με το περιβάλλον, την υγεία, την 
ασφάλεια, τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα, όπως ορίζονται από τη 
διεθνή, την ενωσιακή και την εθνική 
νομοθεσία, και όπου ισχύει, από τις 
συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου ή παροχής της 
υπηρεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά 
ή/και διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός 
έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση.

(14) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά 
ή/και διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός 
έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη διάθεση 
και την εκκαθάριση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι εννοείται εν προκειμένω με τον όρο «ολοκλήρωση». Δεδομένου ότι ο όρος 
είναι εξαιρετικά ασαφής, πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 426
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κύκλος ζωής»: όλα τα διαδοχικά 
ή/και διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός 
έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση.

(14) οι όροι «κύκλος ζωής» και 
«κοινωνικά βιώσιμη παραγωγική 
διαδικασία» πρέπει να προσδιορίζουν την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές 
που ακολουθούν όλα τα διαδοχικά ή/και 
διασυνδεδεμένα στάδια καθόλη τη 
διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός 
έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που 



AM\916800EL.doc 171/197 PE496.581v03-00

EL

περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή 
τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή 
την παραγωγή των πόρων μέχρι τη 
διάθεση, την εκκαθάριση και την 
ολοκλήρωση. Οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές 
ή τα κριτήρια ανάθεσης για την 
ελαχιστοποίηση των επιζήμιων 
κοινωνικών ή περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για τη μεγιστοποίηση 
των θετικών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προσφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα από 
την άποψη του λόγου κόστους/οφέλους. 

Or. fr

Τροπολογία 427
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) η εκτέλεση είναι εξ επαχθούς αιτίας 
στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες 
υπάρχουν αμοιβαία δεσμευτικές 
υποχρεώσεις, και η εκτέλεση αυτών των 
έργων ή υπηρεσιών υπόκεινται σε ειδικές 
απαιτήσεις που ορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα και είναι νομικά εκτελεστές

Or. en

Τροπολογία 428
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του 
ουσιαστικού οικονομικού κινδύνου που 
απορρέει από την εκμετάλλευση αυτών 
των έργων ή υπηρεσιών, ο οποίος νοείται 
ως ο κίνδυνος έκθεσης στη ρευστότητα 
της αγοράς. Ο ανάδοχος της σύμβασης 
παραχώρησης θεωρείται ότι αναλαμβάνει 
τον λειτουργικό κίνδυνο όταν, υπό 
κανονικές συνθήκες εκμετάλλευσης, 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, εντούτοις όπου ο 
λειτουργικός κίνδυνος για ορισμένες 
αγορές είναι εκ των προτέρων 
περιορισμένος, αλλά μεταβιβάζεται 
πλήρως στον παραχωρησιούχο, οι εν 
λόγω συνθήκες δεν αποκλείουν τον 
χαρακτηρισμό της σύμβασης ως 
παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στα 
σημεία 2, 4 και 7 της πρώτης παραγράφου 
προϋποθέτει τη μεταβίβαση ουσιώδους 
λειτουργικού κινδύνου στον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης 
θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον λειτουργικό 
κίνδυνο όταν δεν υπάρχει εγγύηση για την 
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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.

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. Όταν η 
παραχώρηση αφορά τομέα 
δραστηριότητας που υπόκειται σε 
κανόνες ή κανονισμούς που ενδέχεται να 
περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο που 
ενέχεται στην εκτέλεση της 
παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος 
παρόλα αυτά θεωρείται ότι αναλαμβάνει 
τον ουσιώδη λειτουργικό κίνδυνο, όταν 
αναλαμβάνει πλήρως ή τουλάχιστον ως 
επί το πλείστον τον λειτουργικό κίνδυνο 
που φέρει η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας, έστω και αν ο κίνδυνος 
αυτός είναι σημαντικά περιορισμένος εκ 
των προτέρων λόγω της διαμορφώσεως 
της επίμαχης παροχής υπηρεσιών κατά 
το δημόσιο δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της μεταβίβασης ουσιώδη κινδύνου θα πρέπει να αποτυπώνει ρητώς τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποθέσεις C-206/08 και C 274-09), σύμφωνα με τις 
οποίες μπορεί να υπάρξει παραχώρηση ακόμη και εάν το ύψος του πραγματικού 
μεταβιβαζόμενου κινδύνου περιορίζεται αυτοδικαίως.

Τροπολογία 430
Peter Simon

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 

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 
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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.

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· 
ένας εκ των προτέρων περιορισμένος 
λειτουργικός κίνδυνος δεν αντιτίθεται στο 
παραπάνω.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται σε συνάρτηση με τη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση WAZV Gotha (C-
206/08) ποιες συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να υπάρξουν ακόμα και όταν ο κίνδυνος για 
τον ανάδοχο είναι εκ των προτέρων περιορισμένος λόγω υφιστάμενων διατάξεων του δημοσίου 
δικαίου.

Τροπολογία 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Η ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης
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.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή προτείνεται διότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης αποτελεί απλώς τη μορφή αμοιβής για 
την παραχώρηση.

Τροπολογία 432
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

διαγράφεται

α) στον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
χρήση των έργων ή τη ζήτηση για την 
παροχή της υπηρεσίας· ή
β) τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής που 
παρέχεται από τον ανάδοχο της 
σύμβασης παραχώρησης ή που 
χρησιμοποιείται για την παροχή 
υπηρεσιών στους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

διαγράφεται

α) στον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
χρήση των έργων ή τη ζήτηση για την 
παροχή της υπηρεσίας· ή
β) τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής που 
παρέχεται από τον ανάδοχο της 
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σύμβασης παραχώρησης ή που 
χρησιμοποιείται για την παροχή 
υπηρεσιών στους χρήστες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «οικονομικός κίνδυνος» θα πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους συνοχής από αυτόν 
του λειτουργικού κινδύνου. Τούτο ορίζεται σαφέστερα στην αιτιολογική σκέψη 8α (νέα).

Τροπολογία 434
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 λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να 
συνίσταται σε οιονδήποτε των κατωτέρω:

Or. fi

Τροπολογία 435
Lara Comi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής που 
παρέχεται από τον ανάδοχο της σύμβασης 
παραχώρησης ή που χρησιμοποιείται για 
την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες.

β) τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής που 
παρέχεται από τον ανάδοχο της σύμβασης 
παραχώρησης ή που χρησιμοποιείται για 
την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμβαλλόμενων διοικήσεων.

Or. it
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Τροπολογία 436
Lara Comi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να καθοριστεί ποιος 
θεωρείται ουσιώδης λειτουργικός 
κίνδυνος, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
κριτήρια της Eurostat που απαιτούνται 
για να προσδιοριστεί εάν η επένδυση 
πρέπει να ενσωματωθεί στους 
προϋπολογισμούς της δημόσιας αρχής ή 
του ιδιωτικού φορέα έτσι ώστε να 
εγείρεται δικαίωμα στη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος.

Or. it

Τροπολογία 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
έργων ή των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στα σημεία 2, 4 και 7 της πρώτης 
παραγράφου συνεπάγεται τη μεταβίβαση 
του λειτουργικού κινδύνου στον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης 
θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον 
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 αυτό ισχύει ακόμα και όταν ο 
λειτουργικός κίνδυνος είναι εκ των 
προτέρων περιορισμένος.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Δικαστήριο (βλέπε WAZV Gotha (C-206/08)), οι αναθέτουσες αρχές που 
ενεργούν καλόπιστα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών 
μέσω σύμβασης παραχώρησης, ακόμα και όταν ο συνδεόμενος με την εκμετάλλευση κίνδυνος 
περιορίζεται λόγω της διαμόρφωσης του τομέα βάσει του δημοσίου δικαίου. Το αυτό ισχύει και 
για αγορές, στις οποίες ο κίνδυνος για τον ανάδοχο είναι εκ των προτέρων περιορισμένος λόγω 
υφιστάμενων διατάξεων του δημοσίου δικαίου.

Τροπολογία 438
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω 
διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί 
επαρκής δημοσιότητα και όπου η 
εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων 
βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια δεν 
συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα» κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Τέτοιου είδους 
διαδικασίες περιλαμβάνουν:

διαγράφεται

α) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού 
σύμφωνα με την οδηγία [2004/18/EΚ ή 
2004/17/ΕΚ] ή την παρούσα οδηγία
β) διαδικασίες σύμφωνα με άλλες 
νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΧΙ, οι οποίες διασφαλίζουν 
ικανοποιητική εκ των προτέρων 
διαφάνεια για τη χορήγηση εγκρίσεων με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 439
Herbert Dorfmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διαδικασίες κατά την έννοια των 
νομοθετικών πράξεων των κρατών μελών 
που τηρούν τις αρχές της Συνθήκης ως 
προς την ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια, 
την αναλογικότητα και την αμοιβαία 
αναγνώριση.

Or. it

Τροπολογία 440
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 46 για την τροποποίηση του 
καταλόγου των ενωσιακών νομοθετικών 
πράξεων στο παράρτημα ΧΙ, όταν, λόγω 
έκδοσης νέας ενωσιακής νομοθεσίας ή 
κατάργησης ενωσιακής νομοθεσίας, η 
τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 441
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
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Κατώτατα όρια
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ:
α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·
β) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές.
2. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών των οποίων η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ αλλά είναι 
χαμηλότερη των 5.000.000 ευρώ εκτός 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες, υπόκεινται στην 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης 
ανάθεσης παραχώρησης σύμφωνα με τα 
άρθρα 27 και 28.

Or. en

Τροπολογία 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα
5.000.000 ευρώ:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα:

Or. en

Τροπολογία 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
10.000.000 ευρώ:

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της μεγάλης διάρκειας των συμβάσεων παραχώρησης, ο υπολογισμός του κατώτατου 
ορίου πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να διατηρηθεί η αναλογικότητα της διοικητικής 
επιβάρυνσης. Ένα κατώτατο όριο ύψους μόλις 5 εκατομμυρίων ευρώ θα οδηγούσε συχνά σε 
αυξημένη διοικητική επιβάρυνση για μικρές αναθέτουσες αρχές. 

Τροπολογία 444
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης των 
οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
10.000.000 ευρώ:

Or. fr

Τροπολογία 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 

α) 5.000.000 ευρώ όταν η διάρκεια της 
παραχώρησης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 
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την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

α) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς για 
την άσκηση μίας των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
αφορούν δίκτυο, στο οποίο είναι 
συνδεδεμένοι τουλάχιστον 100.000 
πελάτες, ή γεωγραφική περιοχή, στην 
οποία διαμένουν τουλάχιστον 100.000 
κάτοικοι·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις τιμές που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 της οδηγίας σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (2009/72/ΕΚ).

Τροπολογία 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές.

β) 1.000.000 ευρώ επί τη μέγιστη 
διάρκεια της παραχώρησης σε 
ημερολογιακά έτη, όπου η σκοπούμενη 
διάρκεια, χωρίς τυχόν επιτρεπόμενες 
παρατάσεις, υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
Όταν η σκοπούμενη διάρκεια δεν 
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αποτελείται από αριθμό πλήρων 
ημερολογιακών ετών, η διάρκεια 
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον 
πλησιέστερο πλήρη ημερολογιακό μήνα 
και το κατώτατο ποσό στρογγυλοποιείται 
προς τα κάτω στα 80.000 ευρώ.
Η σκοπούμενη διάρκεια για τον 
υπολογισμό των κατώτατων ορίων 
ορίζεται στην προκήρυξη της 
παραχώρησης, ή, εάν δεν προβλέπεται 
προκήρυξη, η διάρκεια εκτιμάται κατά τη 
στιγμή έναρξης της διαδικασίας 
ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, για παράδειγμα από 
την πρώτη επικοινωνία με οικονομικούς 
παράγοντες σχετικά με την ανάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι προβληματισμοί ότι το κατώτατο όριο των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ ενδέχεται να είναι υπερβολικά χαμηλό για μακροχρόνιες συμβάσεις και θεσπίζεται ένας 
εύλογος κυλιόμενος μηχανισμός για τα κατώτατα όρια για πιο μακροχρόνιες συμβάσεις. Επίσης 
θα πρέπει να υπολογιστεί η αντιστοιχία σε εθνικό νόμισμα για τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη 
της ευρωζώνης: αυτό μπορεί να γίνει με παράθεση της βασικής οδηγίας (ή του άρθρου 78 της 
ισχύουσας οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις) και συνιστά τεχνικής φύσεως 
τροποποίησης που πιθανώς να μπορεί να διευθετηθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς.

Τροπολογία 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξετάζει τα κατώτατα 
όρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και β), ανά δύο έτη από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και 
εάν κρίνεται απαραίτητο τα αναθεωρεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παρούσα οδηγία.
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Τα κατώτατα όρια αυξάνονται σύμφωνα 
με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό όπως 
υπολογίζεται από τον εναρμονισμό δείκτη 
τιμών καταναλωτή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που ορίζεται από τον κανονισμό 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2494/9 της 
23ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με τους 
εναρμονισμένους δείκτες τιμών 
καταναλωτή, και που δημοσιεύεται από 
τη Eurostat, βάσει του πιο πρόσφατα 
δημοσιευμένου δείκτη πριν την 
ημερομηνία αναθεώρησης δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Η αναθεωρηθείσα 
κατά τον τρόπο αυτό τιμή των 
κατώτατων ορίων στρογγυλοποιείται, 
ενδεχομένως, με βάση την πλησιέστερη 
χιλιάδα EUR.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την πρόταση της Επιτροπής απουσίαζε η δέουσα παραπομπή σε πάγιες διαδικασίες 
αναθεώρησης κατώτατων ορίων.

Τροπολογία 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών των οποίων η αξία ισούται ή 
υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ αλλά είναι 
χαμηλότερη των 5.000.000 ευρώ εκτός 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες 
ειδικές υπηρεσίες, υπόκεινται στην 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης 
ανάθεσης παραχώρησης σύμφωνα με τα 
άρθρα 27 και 28.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή του ενδιάμεσου κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τη θέση του εισηγητή.

Τροπολογία 450
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών 
των οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
2.500.000 ευρώ αλλά είναι χαμηλότερη 
των 5.000.000 ευρώ εκτός από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες, υπόκεινται στην υποχρέωση 
δημοσίευσης προκήρυξης ανάθεσης 
παραχώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 27 
και 28.

2. Οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών 
των οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
5.000.000 ευρώ αλλά είναι χαμηλότερη 
των 10.000.000 ευρώ εκτός από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες, υπόκεινται στην υποχρέωση 
δημοσίευσης προκήρυξης ανάθεσης 
παραχώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 27 
και 28.

Or. fr

Τροπολογία 451
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης 
αξίας των παραχωρήσεων

Κατώτατα όρια και μέθοδοι υπολογισμού 
της εκτιμώμενης αξίας των παραχωρήσεων

Or. en

Τροπολογία 452
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 
μιας παραχώρησης βασίζεται στο 
συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, 
όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν 
παρατάσεων της διάρκειας της 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 453
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 
μιας παραχώρησης βασίζεται στο 
συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, 
όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν 
παρατάσεων της διάρκειας της 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 1. Η αξία μιας παραχώρησης ορίζεται 
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μιας παραχώρησης βασίζεται στο 
συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, 
όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν 
παρατάσεων της διάρκειας της 
παραχώρησης.

στον εκτιμώμενο συνολικό κύκλο 
εργασιών του αναδόχου της 
παραχώρησης εκτός ΦΠΑ,
συνυπολογίζοντας τα έργα και τις 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
προμηθειών, που παρέχονται στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης της παραχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 455
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 
μιας παραχώρησης βασίζεται στο συνολικό 
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως 
εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν 
παρατάσεων της διάρκειας της 
παραχώρησης.

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας 
μιας παραχώρησης βασίζεται στον κύκλο 
εργασιών προ φόρων της εν λόγω 
παραχώρησης καθόλη τη διάρκεια της 
σύμβασης όπως εκτιμάται από τον 
αναθέτοντα, στον οποίο κύκλο εργασιών 
έχουν προστεθεί οι ενδεχόμενες δημόσιες 
επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων που 
έχει λάβει ο ανάδοχος της σύμβασης 
παραχώρησης.
η εκτίμηση αυτή ισχύει τη στιγμή της 
αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού 
παραχώρησης ή, στις περιπτώσεις όπου 
δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, τη 
στιγμή που ο αναθέτων αρχίζει τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης.
Όταν η εκτίμηση αυτή τροποποιείται 
συνεπεία διαπραγματεύσεων κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, η 
εκτίμηση που ισχύει είναι αυτή που 
αναφέρεται τη στιγμή της υπογραφής της 
σύμβασης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών επί του παρόντος δεν περιλαμβάνει τις δημόσιες 
επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις παραγωγής).  Επομένως, για 
ορισμένες συμβάσεις παραχώρησης, οι δημόσιες επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
υπολογισμού της αξίας της σύμβασης, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη αφενός ο κύκλος 
εργασιών και αφετέρου οι δημόσιες επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων.

Τροπολογία 456
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις παραχώρησης των οποίων η 
αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 8.000.000 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 457
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 

διαγράφεται
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για μια μοναδική οικονομική και τεχνική 
λειτουργία ή ότι συνδέονται λογικά με 
διαφορετικό τρόπο.
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας προβλέπει 
χρηματικά βραβεία ή την καταβολή 
ποσών στους υποψηφίους ή 
προσφέροντες, τα λαμβάνει υπόψη κατά 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
της παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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.

διαγράφεται

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας προβλέπει 
χρηματικά βραβεία ή την καταβολή 
ποσών στους υποψηφίους ή 
προσφέροντες, τα λαμβάνει υπόψη κατά 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
της παραχώρησης.



PE496.581v03-00 190/197 AM\916800EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Επιπλέον, η ενοποίηση 
των αναθέσεων προκαλεί προβλήματα, με αποτέλεσμα να πρέπει να διαγραφεί ο όρος «ενιαίο 
σχέδιο έργου», βλέπε επίσης διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 10.

Τροπολογία 459
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τους σκοπούς αποτίμησης του 
κατώτατου ορίου, η εκτιμώμενη αξία της 
παραχώρησης ισούται προς τα 
σωρευτικά εκτιμώμενα έσοδα, προ 
φόρου, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. Η μέθοδος υπολογισμού της 
εκτιμώμενης αξίας μιας παραχώρησης 
καθορίζεται στα έγγραφα της 
παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιλογή της μεθόδου για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης παραχώρησης δεν γίνεται με 
σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ένα 
σχέδιο έργου ή ένα σύνολο υπηρεσιών δεν 
κατατέμνεται ούτως ώστε να μην 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, εκτός εάν 

διαγράφεται



AM\916800EL.doc 191/197 PE496.581v03-00

EL

αιτιολογείται βάσει αντικειμενικών 
λόγων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 461
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιλογή της μεθόδου για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης παραχώρησης δεν γίνεται με 
σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ένα 
σχέδιο έργου ή ένα σύνολο υπηρεσιών δεν 
κατατέμνεται ούτως ώστε να μην 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, εκτός εάν 
αιτιολογείται βάσει αντικειμενικών 
λόγων.

3. Η επιλογή της μεθόδου για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης παραχώρησης δεν γίνεται με 
σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 462
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτίμηση αυτή ισχύει τη στιγμή της 
αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού 
παραχώρησης, ή, στις περιπτώσεις όπου 
δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, τη 
στιγμή που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

διαγράφεται
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αναθέτων φορέας αρχίζει τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, 
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά της 
σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 463
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το κόστος 
των έργων καθώς και η συνολική 
εκτιμώμενη αξία των προμηθειών και 
υπηρεσιών που πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεση του εργολήπτη από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, εφόσον είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των έργων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 464
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το κόστος 

διαγράφεται
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των έργων καθώς και η συνολική 
εκτιμώμενη αξία των προμηθειών και
υπηρεσιών που πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεση του εργολήπτη από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, εφόσον είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των έργων.

Or. en

Τροπολογία 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το κόστος 
των έργων καθώς και η συνολική 
εκτιμώμενη αξία των προμηθειών και 
υπηρεσιών που πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεση του εργολήπτη από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, εφόσον είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των έργων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το κόστος των 
έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη 
αξία των προμηθειών και υπηρεσιών που 
πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του 
εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το κόστος των 
έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη 
αξία των προμηθειών και υπηρεσιών που 
πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του 
εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. 
Όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης 
δημόσιων αγαθών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό, το κατώτατο όριο 
υπολογίζεται και εκτιμάται ανάλογα με τη 
χρονική περίοδο.

Or. it

Τροπολογία 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το κόστος των 
έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη 
αξία των προμηθειών και υπηρεσιών που 
πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του 
εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

5. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων και τις 
συμβάσεις παραχώρησης έργων, κατά τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το κόστος των 
έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη 
αξία των προμηθειών και υπηρεσιών που 
πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του 
εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. 
Όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης 
δημόσιων αγαθών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό, το κατώτατο όριο 
υπολογίζεται και εκτιμάται ανάλογα με τη 
χρονική περίοδο.
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Or. it

Τροπολογία 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παραχώρησης δημόσιων αγαθών με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών απευθείας 
στους καταναλωτές, το κατώτατο όριο 
υπολογίζεται ανάλογα με τη χρονική 
περίοδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ορισμένων συμβάσεων παραχώρησης (όπως εκείνες 
που αφορούν τον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής), είναι σημαντική η πρόβλεψη της 
τιμής του κατώτατου ορίου για την εφαρμογή της οδηγίας, αποσαφηνίζοντας ότι πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση την περιοδική ετήσια διάρκεια και όχι τη συνολική διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης.

Τροπολογία 469
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν προτεινόμενο έργο ή 
προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών μπορεί να 
οδηγήσει σε ταυτόχρονη ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης υπό μορφή 
χωριστών παρτίδων, λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών 
των παρτίδων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 470
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν προτεινόμενο έργο ή 
προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών μπορεί να 
οδηγήσει σε ταυτόχρονη ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης υπό μορφή 
χωριστών παρτίδων, λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών 
των παρτίδων.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν προτεινόμενο έργο ή 
προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών μπορεί να 
οδηγήσει σε ταυτόχρονη ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης υπό μορφή 
χωριστών παρτίδων, λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών 
των παρτίδων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 472
Pier Antonio Panzeri
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποφασίζουν την ανάθεση μιας σύμβασης 
παραχώρησης κατά τμήματα, και στην 
περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική εκτιμώμενη αξία του συνόλου 
των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία 
των τμημάτων ισούται με ή υπερβαίνει το 
κατώτατο όριο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στη σύναψη της σύμβασης για κάθε 
τμήμα.

Or. it


