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Τροπολογία 473
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν η συνολική αξία των παρτίδων 
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο 
που καθορίζεται στο άρθρο 5, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε 
παρτίδας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 474
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν η συνολική αξία των παρτίδων 
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο 
που καθορίζεται στο άρθρο 5, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε 
παρτίδας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν η συνολική αξία των παρτίδων διαγράφεται
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ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο 
που καθορίζεται στο άρθρο 5, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στη ανάθεση κάθε 
παρτίδας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 476
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 
παραχώρησης για μεμονωμένες παρτίδες 
χωρίς να εφαρμόζουν τις σχετικές 
διατάξεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία της εν λόγω παρτίδας χωρίς ΦΠΑ 
είναι μικρότερη από 1.000.000 ευρώ. 
Εντούτοις, η συνολική αξία των 
παρτίδων που ανατίθενται με αυτόν τον 
τρόπο χωρίς την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας δεν υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής αξίας όλων των παρτίδων στις 
οποίες έχει διαμεριστεί το προτεινόμενο 
έργο ή η προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8



AM\916802EL.doc 5/153 PE497.782v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 
παραχώρησης για μεμονωμένες παρτίδες 
χωρίς να εφαρμόζουν τις σχετικές 
διατάξεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία της εν λόγω παρτίδας χωρίς ΦΠΑ 
είναι μικρότερη από 1.000.000 ευρώ. 
Εντούτοις, η συνολική αξία των 
παρτίδων που ανατίθενται με αυτόν τον 
τρόπο χωρίς την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας δεν υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής αξίας όλων των παρτίδων στις 
οποίες έχει διαμεριστεί το προτεινόμενο 
έργο ή η προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 478
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η αξία των συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών είναι η εκτιμώμενη συνολική 
αξία των υπηρεσιών προς παροχή από 
τον ανάδοχο της σύμβασης 
παραχώρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με αντικειμενική 
μεθοδολογία η οποία προσδιορίζεται στην 
προκήρυξη της παραχώρησης ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης.

διαγράφεται

Ως βάση για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας της παραχώρησης 
λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα 
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ακόλουθα:
α) για ασφαλιστικές υπηρεσίες: το 
καταβλητέο ασφάλιστρο και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
β) για τραπεζικές και άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: τα έξοδα, 
οι προμήθειες, οι τόκοι και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
γ) για υπηρεσίες σχεδιασμού: τα έξοδα, οι 
καταβλητέες προμήθειες και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 479
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η αξία των συμβάσεων παραχώρησης 
υπηρεσιών είναι η εκτιμώμενη συνολική 
αξία των υπηρεσιών προς παροχή από 
τον ανάδοχο της σύμβασης 
παραχώρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με αντικειμενική 
μεθοδολογία η οποία προσδιορίζεται στην 
προκήρυξη της παραχώρησης ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης.

διαγράφεται

Ως βάση για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας της παραχώρησης 
λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα:
α) για ασφαλιστικές υπηρεσίες: το 
καταβλητέο ασφάλιστρο και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
β) για τραπεζικές και άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: τα έξοδα, 
οι προμήθειες, οι τόκοι και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·
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γ) για υπηρεσίες σχεδιασμού: τα έξοδα, οι 
καταβλητέες προμήθειες και οι λοιποί 
τρόποι πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 480
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η αξία των συμβάσεων παραχώρησης 
περιλαμβάνει τόσο τα εκτιμώμενα έσοδα 
από τρίτους, όσο και τα ποσά προς 
καταβολή από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 481
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς 
παράγοντες ισότιμα και ενεργούν με 
διαφανή και αναλογικό τρόπο. Ο 
σχεδιασμός της σύμβασης παραχώρησης 
δεν γίνεται με στόχο την εξαίρεσή της από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς 
παράγοντες ισότιμα και ενεργούν με 
διαφανή και αναλογικό τρόπο. Ο 
σχεδιασμός της σύμβασης παραχώρησης 
δεν γίνεται με στόχο την εξαίρεσή της από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού. Ωσαύτως, ο σχεδιασμός 
της δεν γίνεται με στόχο να παρακαμφθεί 
η διαδικασία ανάθεσης που ορίζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες COM(2011) 896 
και CΟΜ(2011) 895.
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Or. de

Τροπολογία 482
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς 
παράγοντες ισότιμα και ενεργούν με 
διαφανή και αναλογικό τρόπο. Ο 
σχεδιασμός της σύμβασης παραχώρησης 
δεν γίνεται με στόχο την εξαίρεσή της 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς 
παράγοντες ισότιμα και ενεργούν με 
διαφανή και αναλογικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 483
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
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 

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
όταν πρόκειται για συμβάσεις 
παραχώρησης που:
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δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
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.

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες αφορούν τα δίκτυα υποδομών που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
όταν:

α) η ανάθεση της σύμβασης 
παραχώρησης υπηρεσιών γίνεται δυνάμει 
αποκλειστικού δικαιώματος σε 
οικονομικό παράγοντα, ο οποίος διατηρεί 
το εν λόγω δικαίωμα βάσει 
εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων, ή
β) η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών 
αφορά δραστηριότητα η οποία κατά τη 
στιγμή έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας αποτελεί αντικείμενο 
ρυθμισμένης τιμολόγησης σε εθνικό 
επίπεδο, προβλεπόμενης από νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις, ή 
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γ) η ανάθεση της σύμβασης 
παραχώρησης υπηρεσιών γίνεται δυνάμει 
αποκλειστικού δικαιώματος σε 
οικονομικό παράγοντα, ο οποίος διατηρεί 
το εν λόγω δικαίωμα βάσει 
εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων, ή όταν κατά τη 
στιγμή έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας υπάρχει ρυθμιζόμενη άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διατηρηθεί η εξαίρεση που περιέχεται ήδη στις ισχύουσες 
οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες 
ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος. Ταυτοχρόνως, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να 
συμπληρωθεί με την πρόταση του εισηγητή να εξαιρούνται συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών 
για δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ρυθμισμένης τιμολόγησης σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 485
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
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.

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει ειδικού ή 
αποκλειστικού δικαιώματος που απολαύει 
ο οικονομικός παράγων βάσει 
εφαρμοζόμενων και 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, ή 
κάθε φορά που η υπηρεσία προς 
παραχώρηση υπόκειται ήδη σε σχετική 
τομεακή νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 486
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
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 

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που 
αφορούν τη διαχείριση δικτύων 
υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, ούτε σε συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών που συνδέονται 
με μια δραστηριότητα η οποία 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και οι 
οποίες κατά τη στιγμή έκδοσης της 
παρούσας οδηγίας αποτελούν αντικείμενο 
ρυθμισμένης τιμολόγησης σε εθνικό 
επίπεδο, προβλεπόμενης από νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις, εφόσον αυτές οι 
συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
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στο παράρτημα ΙΙΙ. από αναθέτοντα σε οικονομικό 
παράγοντα δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο τελευταίος
βάσει εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων, και το οποίο έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη και κατ’ 
εφαρμογή της ενωσιακής τομεακής 
νομοθεσίας.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, όταν η τομεακή 
νομοθεσία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου δεν 
προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις 
διαφάνειας, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 27 παράγραφοι 1 και 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 69 του εισηγητή: γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παραχώρησης κατά τη στιγμή έκδοσης της οδηγίας, και όχι κατά τη στιγμή έναρξης ισχύος της, 
ώστε να αποτρέπονται πιθανές καταχρήσεις· αποσαφήνιση των χρησιμοποιούμενων νομικών 
όρων («κατ’ εφαρμογή»).

Τροπολογία 487
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 
τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
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νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οικονομικός παράγων που διαχειρίζεται την υποδομή που αναφέρεται σε αυτή την 
παράγραφο δεν είναι αναθέτων φορέας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαγραφεί από το κείμενο 
αυτή η παραπλανητική αναφορά.

Τροπολογία 488
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
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.

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που 
αφορούν τη διαχείριση δικτύων 
υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, ούτε σε συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών που συνδέονται 
με μια δραστηριότητα η οποία 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και οι 
οποίες κατά τη στιγμή έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας αποτελούν 
αντικείμενο ρυθμισμένης τιμολόγησης για 
τους ευάλωτους πελάτες, προβλεπόμενης 
σε εθνικό επίπεδο από νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις, εφόσον οι 
συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
από αναθέτοντα σε οικονομικό 
παράγοντα δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο τελευταίος
βάσει εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων, και το οποίο έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη και την ενωσιακή 
τομεακή νομοθεσία.
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Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, όταν η τομεακή 
νομοθεσία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου δεν 
προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις 
διαφάνειας, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 27 παράγραφοι 1 και 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξαίρεσης που προβλέπεται για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος και αφορούν τις δραστηριότητες 
διαχείρισης δικτύων υποδομών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Επιπλέον, κρίνεται 
σκόπιμο να επεκταθεί η εν λόγω εξαίρεση ώστε να καλύπτονται οι ρυθμιζόμενες τιμολογήσεις 
για ευάλωτους πελάτες σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 
2009/72/ΕΚ.

Τροπολογία 489
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
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..

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες αφορούν τα δίκτυα υποδομών που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
όταν:

α) η ανάθεση της σύμβασης 
παραχώρησης υπηρεσιών γίνεται δυνάμει 
αποκλειστικού δικαιώματος σε 
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οικονομικό παράγοντα, ο οποίος διατηρεί 
το εν λόγω δικαίωμα βάσει 
εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων, ή
β) η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών 
αφορά δραστηριότητα η οποία κατά τη 
στιγμή έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας αποτελεί αντικείμενο 
ρυθμισμένης τιμολόγησης σε εθνικό 
επίπεδο, προβλεπόμενης από νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις, ή
γ) η ανάθεση της σύμβασης 
παραχώρησης υπηρεσιών γίνεται δυνάμει 
αποκλειστικού δικαιώματος σε 
οικονομικό παράγοντα, ο οποίος διατηρεί 
το εν λόγω δικαίωμα βάσει 
εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων, ή όταν κατά τη 
στιγμή έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας υπάρχει ρυθμιζόμενη άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση.

Or. de

Τροπολογία 490
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα που είναι αναθέτων φορέας ή 
ένωση αυτών, δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος που απολαύει ο οικονομικός 
παράγων βάσει εφαρμοζόμενων και 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
και το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με 

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι 
οποίες αφορούν τη διαχείριση δικτύων 
υποδομών συνδεόμενων με τις 
δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ούτε σε συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών για δραστηριότητες του 
παραρτήματος ΙΙΙ ή για δραστηριότητες 
οι οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας, υπόκεινται σε τιμή 
ρυθμιζόμενη σε εθνικό επίπεδο βάσει
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τη Συνθήκη και την ενωσιακή τομεακή 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση 
δικτύων υποδομών που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.

νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, 
όπου οι εν λόγω συμβάσεις παραχώρησης 
συνάπτονται από έναν αναθέτοντα και 
έναν οικονομικό παράγοντα δυνάμει 
αποκλειστικού δικαιώματος που απολαύει 
ο τελευταίος βάσει εφαρμοζόμενων και 
δημοσιευμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Επέκταση της εξαίρεσης που προβλέπεται για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες 
συνάπτονται δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος και αφορούν δραστηριότητες όπου οι τιμές 
ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο, πέραν των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα 3. 
Οι απαιτήσεις δεν πρέπει συνεπώς να θεωρούνται σωρευτικές, αλλά εναλλακτικές.

Τροπολογία 491
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα σε οικονομικό 
παράγοντα βάσει αποκλειστικού 
δικαιώματος του οποίου απολαύει ο 
δεύτερος δυνάμει εφαρμοστέας και 
δημοσιευμένης εθνικής νομοθεσίας, 
κανονισμού ή διοικητικής διάταξης και 
το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τη 
Συνθήκη και τη συναφή τομεακή 
ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 492
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ή για συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών για δραστηριότητες οι οποίες, 
με την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, θα υπόκεινται σε εθνικά 
ρυθμιζόμενο τιμολόγιο οριζόμενο με νόμο 
ή κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 493
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, όταν η τομεακή 
νομοθεσία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις 
διαφάνειας, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 27 παράγραφοι 1 και 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 494
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις παραχώρησης τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει 
σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων που προβλέπονται σε:

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις παραχώρησης τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει 
σύμφωνα με διαδικασίες για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών που 
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προβλέπονται σε:

Or. en

Τροπολογία 495
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διεθνή συμφωνία, η οποία έχει συναφθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ κράτους 
μέλους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων 
χωρών και καλύπτει έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες που προορίζονται για την από 
κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός 
σχεδίου από τα συμβαλλόμενα κράτη·

α) διεθνή συμφωνία, η οποία συναφθεί, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ κράτους 
μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων 
χωρών και καλύπτει έργα ή υπηρεσίες που 
προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση 
ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα 
συμβαλλόμενα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 496
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι συμφωνίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία 
δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων 
Συμβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 
48.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 497
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του 
πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση 
συγχρηματοδότησης σημαντικού μέρους 
της σύμβασης παραχώρησης από διεθνή 
οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό 
ίδρυμα, τα συμβαλλόμενα μέρη 
αποφασίζουν τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οποίες συνάδουν προς 
τις διατάξεις της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 346 της 
Συνθήκης, η παρούσα οδηγία δεν
εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας, στο βαθμό που οι κανόνες 
τους οποίους προβλέπει η παρούσα 
οδηγία δεν δύνανται να εγγυηθούν την 
προστασία των ουσιωδών δικαιωμάτων 
ασφαλείας ενός κράτους μέλους.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 346 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας, εξαιρουμένων των 
ακόλουθων συμβάσεων:

α) στις συμβάσεις για τις οποίες η 
εφαρμογή των κανόνων αυτής της 
οδηγίας θα υποχρέωνε ένα κράτος μέλος 
να παράσχει πληροφορίες η αποκάλυψη 
των οποίων θεωρεί ότι είναι αντίθετη 
προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας 
του·

β) στις συμβάσεις που ανατίθενται στο 
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πλαίσιο προγραμμάτων συνεργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο γ) της 
οδηγίας 2009/81/ΕΚ,
γ) στις συμβάσεις που ανατίθενται από 
μια κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση 
σχετικά με έργα και υπηρεσίες που 
συνδέονται άμεσα με στρατιωτικό ή 
ευαίσθητο εξοπλισμό ή με έργα και 
υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς, ή με ευαίσθητα έργα και 
ευαίσθητες υπηρεσίες·
δ) στις συμβάσεις παραχώρησης που 
έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα, που 
διενεργούνται όταν δυνάμεις 
αναπτύσσονται εκτός του εδάφους της 
Ένωσης, όταν οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων απαιτούν οι συμβάσεις 
αυτές να συναφθούν με οικονομικούς 
φορείς που ευρίσκονται στην περιοχή των 
επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συμβάσεις παραχώρησης που δεν 
εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 4, 
όταν:
α) η προστασία των ουσιωδών 
συμφερόντων ασφαλείας ενός κράτους 
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μέλους δεν μπορεί να κατοχυρωθεί σε μια 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·
β) η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 
υποχρέωνε το κράτος μέλος να παράσχει 
πληροφορίες τη δημοσιοποίηση των 
οποίων θεωρεί ουσιώδη για τα 
συμφέροντα ασφαλείας του· ή
γ) η σύμβαση και η εκτέλεση της 
σύμβασης παραχώρησης πρέπει να 
συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα 
ασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους, ρυθμίσεις ή διοικητικές διατάξεις 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 500
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) για την αγορά, χρονομίσθωση ή 
μίσθωση, με οποιουσδήποτε 
χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων 
κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση 
με δικαιώματα επ’ αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση ότι εν προκειμένω εννοείται μόνο η ενοικίαση.

Τροπολογία 502
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) για υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το πρωτόκολλο 26 της σύμβασης της Λισσαβώνας αναγνωρίζεται ρητώς το δικαίωμα 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για δημόσιες υπηρεσίες και κατοχυρώνεται η 
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διευρυμένη διακριτική ευχέρεια των αρχών όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω 
υπηρεσιών έτσι ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών, 
καθώς και όσον αφορά την ανάθεσή τους και την οργάνωσή τους. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν 
μπορεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω υπηρεσίες.

Τροπολογία 503
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την αγορά, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή ή τη συμπαραγωγή 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και ορίζονται 
ως η μετάδοση και διανομή μέσω κάθε 
είδους ηλεκτρονικού δικτύου, οι οποίες 
ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, ούτε και σε συμβάσεις 
παραχώρησης για χρόνο εκπομπής που 
ανατίθενται σε ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς·

β) την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή 
ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων και 
σχετικών προπαρασκευαστικών 
υπηρεσιών που προορίζονται για 
υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, καθώς και 
συμβάσεις για την εκπομπή ή τη διανομή
και τη μετάδοση·

Or. en

Τροπολογία 504
Marc Tarabella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την αγορά, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή ή τη συμπαραγωγή 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και ορίζονται 
ως η μετάδοση και διανομή μέσω κάθε 
είδους ηλεκτρονικού δικτύου, οι οποίες 
ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, ούτε και σε συμβάσεις 
παραχώρησης για χρόνο εκπομπής που 

β) για την αγορά, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή ή τη συμπαραγωγή 
προγραμμάτων και σχετικών
προπαρασκευαστικών υπηρεσιών που 
προορίζονται για υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης, ούτε και σε συμβάσεις 
παραχώρησης για χρόνο εκπομπής ή για 
επικοινωνιακό χώρο, ούτε και στη 
μετάδοση και διανομή των υπηρεσιών 
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ανατίθενται σε ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς·

μέσων ενημέρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 505
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την αγορά, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή ή τη συμπαραγωγή 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και ορίζονται 
ως η μετάδοση και διανομή μέσω κάθε 
είδους ηλεκτρονικού δικτύου, οι οποίες 
ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, ούτε και σε συμβάσεις 
παραχώρησης για χρόνο εκπομπής που 
ανατίθενται σε ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς·

β) την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή 
ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων και 
άλλων προπαρασκευαστικών υπηρεσιών 
που προορίζονται για υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης, ούτε και σε συμβάσεις που 
αφορούν την εκπομπή ή τη διανομή και 
τη μετάδοση·

Or. fr

Τροπολογία 506
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια 
στα οποία ο παίκτης στοιχηματίζει 
νομισματική αξία, συμπεριλαμβανομένων 
των λαχείων και των στοιχημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 507
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για την προστασία των πολιτών, την 
προστασία από καταστροφές και την 
πρόληψη των κινδύνων σε καθημερινή 
βάση·

Or. de

Τροπολογία 508
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) που αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και 
συμβιβασμού·

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

Or. de

Τροπολογία 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 
χρημάτων σε τυχερά παιχνίδια, τα οποία 
ελέγχονται από φορείς στους οποίους 
έχουν ανατεθεί αποκλειστικά δικαιώματα 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
σύμφωνα με δημοσιευμένες νομοθετικές, 
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κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις και 
οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με 
τις Συνθήκες·

Or. pt

Τροπολογία 510
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) που αφορούν δραστηριότητες 
παιγνίων που συνεπάγονται οικονομικό 
κίνδυνο μέσω δέσμευσης χρηματικού 
ποσού σε τυχερά παίγνια (λαχνοί, 
στοιχήματα), οι οποίες ασκούνται σε 
εθνικό επίπεδο από έναν μόνο οργανισμό 
ο οποίος διαθέτει αποκλειστικά 
δικαιώματα παρασχεθέντα από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη βάσει 
εφαρμοζόμενων και δημοσιευμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων, και τα οποία 
έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις 
συνθήκες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 75 του εισηγητή.

Τροπολογία 511
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σε υπηρεσίες και συναλλαγές
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), καθώς και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
εξυπηρετούν την προμήθεια της 
αναθέτουσας αρχής με ρευστό ή 
κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι κατά τη σύναψη δανείων οι όροι επιτοκίου υπολογίζονται βάσει ενημέρωσης ανά 
ώρα ή ημέρα, μια μακρά διαδικασία δημοπράτησης δεν είναι εφικτή και μπορεί να συνεπάγεται 
αύξηση του κόστους κεφαλαίου για την αναθέτουσα αρχή.



PE497.782v03-00 28/153 AM\916802EL.doc

EL

Τροπολογία 513
Kerstin Westphal

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι δήμοι ζητούν τουλάχιστον από 20 τράπεζες προσφορά πίστωσης, και η 
διαδικασία αυτή δεν παρουσιάζει περιπλοκές. Εάν οι τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν τους 
όρους τους για σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – μέχρι σήμερα το πράττουν για λίγες 
μόνον ώρες – χωρίς να μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν αντίστοιχα, θα έπρεπε στο μέλλον να 
υπολογίζονται τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions) για τη 
χρονική στιγμή διάθεσης της πίστωσης. Το προκύπτον κόστος υπερβαίνει τους τρέχοντες όρους 
δανεισμού των τοπικών αρχών και θα αύξανε σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης των 
δημόσιων αρχών.

Τροπολογία 514
Peter Simon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σε υπηρεσίες και πράξεις 
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), καθώς και σε 
συναλλαγές των αναθετουσών αρχών για 
την άντληση χρημάτων ή κεφαλαίου·

Or. de

Τροπολογία 515
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) που αφορούν συμβάσεις εργασίας· ε) συμβάσεις απασχόλησης και καθεστώς 
υποχρεωτικής κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) που αφορούν παραχωρήσεις έργων 
ή υπηρεσιών απαιτούμενων για την 
κατασκευή και/ή τη διαχείριση των 
γραμμών συρματόσχοινων (τελεφερίκ) 
που προορίζονται για τη λειτουργία 
επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στη 
διαχείριση των ροών τουρισμού, 
αναψυχής, ψυχαγωγίας ή αθλητισμού 
στις ορεινές περιοχές, και των συναφών 
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υπηρεσιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επεσήμανε στα κράτη μέλη και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
κρατική ενίσχυση N 376/01 – Καθεστώς ενισχύσεων για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινο για 
τη μεταφορά κοινού (2002/C 172/02) – ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις συρματόσχοινων που 
προορίζονται για αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις θεμελιώδεις 
απαιτήσεις γενικής μεταφοράς του πληθυσμού αλλά στοχεύουν στη δημιουργία κέρδους μέσω 
των αθλητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές, και εγκαταστάσεις με 
συρματόσχοινο που προορίζονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων γενικών μεταφορών.

Τροπολογία 517
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) για δημόσιες επιβατικές μεταφορές
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19.

ζ) για μεταφορές στον βαθμό που 
διέπονται από άλλα μέσα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) για δημόσιες επιβατικές μεταφορές 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19.

ζ) για δημόσιες μεταφορές.

Or. en
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Τροπολογία 519
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) για πολιτική προστασία, ετοιμότητα 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων 
και ανταπόκρισης σε αυτές και πρόληψη 
καταστροφών σε καθημερινή βάση.

Or. en

Τροπολογία 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ a) για την προστασία των πολιτών και 
την προστασία από καταστροφές, καθώς 
και για υπηρεσίες και επιχειρήσεις 
διάσωσης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, όπως και την πρόληψη των 
κινδύνων σε καθημερινή βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κυρίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις διάσωσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η αρχή της 
αποδοτικότητας δεν πρέπει να αποτελεί καθοριστικό κριτήριο. Ως εκ τούτου, αρκεί όταν εν 
προκειμένω εφαρμόζονται θεμελιώδεις αρχές του πρωτογενούς δικαίου στη δημοπράτηση 
συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 521
Werner Kuhn
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ a) για την προστασία των πολιτών και 
την προστασία από καταστροφές, καθώς 
και για υπηρεσίες και επιχειρήσεις 
διάσωσης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, όπως και την πρόληψη των 
κινδύνων σε καθημερινή βάση.

Or. de

Τροπολογία 522
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) για υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, και ειδικότερα για την 
παροχή ή διανομή στους τομείς του 
ύδατος, των λυμάτων, των 
απορριμμάτων και της ενέργειας.

Or. de

Τροπολογία 523
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) για την προστασία των πολιτών και 
την προστασία από καταστροφές, καθώς 
και για την πρόληψη των κινδύνων σε 
καθημερινή βάση.
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Or. de

Τροπολογία 524
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) για υπηρεσίες που αφορούν την
άντληση, διανομή και παροχή πόσιμου 
ύδατος, καθώς και την επεξεργασία 
λυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) για τις υπηρεσίες άντλησης, διανομής 
και παροχής πόσιμου ύδατος, καθώς και 
για υπηρεσίες αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων και για την 
κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση 
των σχετικών υποδομών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών κανόνων ο τομέας του ύδατος πρέπει 
επίσης να αντιμετωπίζεται χωριστά. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ οι 
υπηρεσίες ύδρευσης πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 526
Werner Kuhn
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) για τις υπηρεσίες άντλησης, διανομής 
και παροχής πόσιμου ύδατος, καθώς και 
για υπηρεσίες αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων και για την 
κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση 
των σχετικών υποδομών.

Or. de

Τροπολογία 527
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) για χρηματοοικονομικές πράξεις που 
έχουν ως στόχο την απόκτηση χρημάτων 
ή κεφαλαίων, την επένδυση ή τη 
χρηματοδότηση της ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. de

Τροπολογία 528
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) για κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας.

Or. en
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Τροπολογία 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) για την παράδοση ηλεκτρικής 
ενέργειας, αερίου και θερμότητας, καθώς 
και την κατασκευή, συντήρηση και 
εκμετάλλευση των σχετικών υποδομών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζεται ήδη από πληθώρα ειδικών τομεακών κανόνων. 
Πέραν τούτου, χαρακτηρίζεται από ειδικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων. Επομένως, 
δεν είναι σκόπιμη μια μη αποκλειστική ρύθμιση στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 530
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) για μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 531
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που αναφέρεται στο στοιχείο 
β) της πρώτης παραγράφου περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε μετάδοση και διανομή που 
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή 
ηλεκτρονικού δικτύου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 532
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που αναφέρεται στο στοιχείο β) 
της πρώτης παραγράφου περιλαμβάνει
οποιαδήποτε μετάδοση και διανομή που 
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή
ηλεκτρονικού δικτύου.

Οι υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) της πρώτης 
παραγράφου περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 
μετάδοση και διανομή μέσω 
οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικού 
δικτύου.

Or. fr

Τροπολογία 533
Wim van de Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης δημόσιου 
τομέα ή ιδιωτικών εκτάσεων στις οποίες 
το δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας μόνο θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους και/ή ειδικές δεσμευτικές
και νομικά εκτελεστές υποχρεώσεις για 
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την χρήση της γης χωρίς την απόκτηση 
συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις έγγειας μίσθωσης θα πρέπει να εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία. Δεν 
συνεπάγονται απόκτηση έργων ή υπηρεσιών και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
μισθωτή σχετίζονται μόνο με τη χρήση της γης και όχι με την ίδια την υπηρεσία.

Τροπολογία 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η οδηγία αυτή δεν ισχύει για τις 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που 
σχετίζονται με υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος, όπως:
α) υπηρεσίες υδροδότησης
β) υπηρεσίες αποχέτευσης
γ) υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων·
δ) υπηρεσίες ενέργειας
ε) κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το 
εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες της 
επιτροπής κοινωνικής προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της 
υγείας και της κοινωνικής προστασίας, 
της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης, των υπηρεσιών 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και 
καταστροφών.

Or. en
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Τροπολογία 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών 
για υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος ιδίως στον τομέα της 
υδροδότησης, της αποχέτευσης, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
υγείας, καθώς και για υπηρεσίες 
σωματείων εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 536
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις έγγειας μίσθωσης δημόσιου 
τομέα ή ιδιωτικών εκτάσεων στις οποίες 
το δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας μόνο θέτει ορισμένους 
γενικούς όρους και/ή ειδικές δεσμευτικές 
και νομικά εκτελεστές υποχρεώσεις για 
την χρήση της γης.

Or. en

Τροπολογία 537
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
νοούνται ως:

διαγράφεται

α) «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» το 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 
οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή 
κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη 
μεταφορά πληροφοριών μεταξύ 
τερματικών σημείων δικτύου·

β) «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 
τα συστήματα μετάδοσης και, κατά 
περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή 
δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι, 
περιλαμβανομένων μη ενεργών στοιχείων 
δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά 
σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, 
ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου 
ηλεκτρομαγνητικού μέσου, 
περιλαμβανομένων των δορυφορικών 
δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής 
δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και 
πακετομεταγωγής, περιλαμβανομένου του 
Διαδικτύου) και κινητών επίγειων 
δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών 
καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για 
τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές, καθώς και των δικτύων 
καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα 
από το είδος των μεταφερόμενων 
πληροφοριών·

γ) «σημείο τερματισμού δικτύου» (ΣΤΔ), 
το υλικό σημείο στο οποίο παρέχεται στο 
συνδρομητή πρόσβαση στο δημόσιο 
δίκτυο επικοινωνιών· στα δίκτυα 
μεταγωγής ή δρομολόγησης, το ΣΤΔ 
καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης 
δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με 
το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή·

δ) «υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών», οι υπηρεσίες που 
παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και 
των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω 
ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών 
μετάδοσης σε δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές, αλλά εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο 
μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου· 
δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, οι οποίες δεν συνίστανται εν 
όλω ή εν μέρει στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 538
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται στις 
συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς
1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτουν αναθέτοντες φορείς για 
σκοπούς άλλους από τις δραστηριότητες 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή για 
την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων 
σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν 
συνεπάγονται την υλική εκμετάλλευση 
δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής εντός 
της Ένωσης.
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2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν 
στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο 
εποπτείας, κατόπιν αιτήσεώς τους, 
οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι 
εξαιρείται. Η Επιτροπή μπορεί να 
δημοσιεύει περιοδικά στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
ενημερωτικούς σκοπούς, καταλόγους με 
κατηγορίες δραστηριοτήτων που θεωρεί 
ότι καλύπτονται από την παρούσα 
εξαίρεση Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή σέβεται τυχόν ευαίσθητες 
εμπορικές πτυχές τις οποίες, 
ενδεχομένως, επικαλέσθηκαν οι 
αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση 
των εν λόγω πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν 
στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο 
εποπτείας, κατόπιν αιτήσεώς τους, 
οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι 
εξαιρείται. Η Επιτροπή μπορεί να 
δημοσιεύει περιοδικά στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
ενημερωτικούς σκοπούς, καταλόγους με 
κατηγορίες δραστηριοτήτων που θεωρεί 
ότι καλύπτονται από την παρούσα 
εξαίρεση Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή σέβεται τυχόν ευαίσθητες 
εμπορικές πτυχές τις οποίες, ενδεχομένως, 
επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς 
κατά τη διαβίβαση των εν λόγω 
πληροφοριών.

2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν 
στην Επιτροπή ή στις κατά περίπτωση 
υφιστάμενες εθνικές αρχές, κατόπιν 
σχετικής αιτήσεώς τους, οποιαδήποτε 
δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται. Η 
Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει περιοδικά 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για ενημερωτικούς σκοπούς, 
καταλόγους με κατηγορίες 
δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι 
καλύπτονται από την παρούσα εξαίρεση 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται 
τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές τις 
οποίες, ενδεχομένως, επικαλέσθηκαν οι 
αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των 
εν λόγω πληροφοριών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορριφθεί ο όρος «εθνικό όργανο εποπτείας», δεδομένου ότι ενδέχεται να θεωρηθεί 
ως ανάμιξη στην εθνική οργανωτική κυριαρχία των κρατών μελών.

Τροπολογία 540
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μπορεί να ελέγχεται από συνεργασία 
δημόσιου-δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 541
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάσεις τις οποίες συνάπτει 
αναθέτων φορέας με συνδεδεμένη 
επιχείρηση·

α) συμβάσεις τις οποίες συνάπτει 
αναθέτων φορέας κατά την έννοια του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, σημεία 2 και 3 
με συνδεδεμένη επιχείρηση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου ενσωματώνουν τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17 
βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς που έχουν εδραιωθεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
και οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα και 
να δημιουργούν συνέργειες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις θυγατρικές εταιρείες που 
δημιουργήθηκαν από τη μητρική εταιρεία. Επομένως, είναι προτιμότερο η εν λόγω διάταξη να 
περιορίζεται στους αναθέτοντες φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές.
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Τροπολογία 542
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβάσεις τις οποίες συνάπτει 
κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 
αποκλειστικά από αναθέτοντες φορείς με 
σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, με 
επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από 
αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.

β) συμβάσεις τις οποίες συνάπτει 
κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 
αποκλειστικά από αναθέτοντες φορείς, 
κατά την έννοια του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, σημεία 2 και 3, με σκοπό 
την άσκηση δραστηριοτήτων που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, με 
επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από 
αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου ενσωματώνουν τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17 
βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς που έχουν εδραιωθεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
και οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα και 
να δημιουργούν συνέργειες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις θυγατρικές εταιρείες που 
δημιουργήθηκαν από τη μητρική εταιρεία. Επομένως, είναι προτιμότερο η εν λόγω διάταξη να 
περιορίζεται στους αναθέτοντες φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 543
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον 
του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών
που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των υπηρεσιών, σε γενικές 
γραμμές, προέρχεται από την παροχή 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται·

α) στις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον 
των δραστηριοτήτων που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση και οι οποίες αποτελούν 
αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης 
υπηρεσιών προέρχεται από την παροχή 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται·
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Or. en

Τροπολογία 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον 
του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών 
που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των υπηρεσιών, σε γενικές 
γραμμές, προέρχεται από την παροχή 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται·

α) στις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον 
του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών 
που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο των συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών, προέρχεται από 
την παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις 
με τις οποίες συνδέεται·

Or. de

Τροπολογία 545
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου 
συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των έργων, σε γενικές 
γραμμές, προέρχεται από την παροχή 
έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται.

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 80% τουλάχιστον των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε η 
συνδεδεμένη επιχείρηση και οι οποίες 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης έργων προέρχεται από την 
παροχή έργων στις επιχειρήσεις με τις 
οποίες συνδέεται.

Or. en
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Τροπολογία 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου 
συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των έργων, σε γενικές 
γραμμές, προέρχεται από την παροχή 
έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται.

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου 
συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των έργων που αποτελούν 
αντικείμενο των συμβάσεων 
παραχώρησης έργων, προέρχεται από την 
παροχή έργων στις επιχειρήσεις με τις 
οποίες συνδέεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες 
αγορές, οι οποίες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό σε διαφορετικό βαθμό, πρέπει κατά την 
οριοθέτηση του βαθμού στον οποίο συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται 
στην αγορά και για λογαριασμό τρίτων, να λαμβάνεται υπόψη μόνο η δραστηριότητα η οποία 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης παράχωσης υπηρεσιών ή έργων. Δεν είναι απαραίτητη μια 
συνολική θεώρηση όλων των δραστηριοτήτων της συνδεδεμένης επιχείρησης για να 
αποτρέπονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου
συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 

β) στις συμβάσεις παραχώρησης έργων, 
εφόσον το 80% τουλάχιστον των
συνολικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη 
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επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των έργων, σε γενικές γραμμές, 
προέρχεται από την παροχή έργων στις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται.

επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
στον τομέα των έργων, σε γενικές γραμμές, 
προέρχεται από την παροχή έργων στις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται.

Or. de

Τροπολογία 548
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, 
προμήθειες ή έργα παρέχονται από 
περισσότερες από μία επιχειρήσεις 
συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, 
για τον υπολογισμό των 
προαναφερόμενων στην παράγραφο 4 
ποσοστών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός 
κύκλος εργασιών που προκύπτει 
αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, 
προμηθειών ή έργων εκ μέρους των εν 
λόγω συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 549
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, και με 
την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει 
συσταθεί με σκοπό την άσκηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας επί 
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και ότι η 
συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει 
ότι οι αναθέτοντες φορείς, που την 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, και με 
την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία ή η 
επίσημη συνεργασία έχει συσταθεί με 
σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας επί περίοδο ενός έτους και 
ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ή 
της επίσημης συνεργασίας ορίζει ότι οι 
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συγκροτούν, συμμετέχουν σε αυτήν 
τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο, η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης που έχουν 
συναφθεί από:

αναθέτοντες ή συνεργαζόμενοι φορείς, που 
την συγκροτούν, συμμετέχουν σε αυτήν 
τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο, η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης που έχουν 
συναφθεί από:

Or. en

Τροπολογία 550
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 
αποκλειστικά από αναθέτοντες φορείς με 
σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά 
την έννοια του παραρτήματος ΙΙΙ, με έναν 
από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς· ή

α) κοινοπραξία ή επίσημη συνεργασία, η 
οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από 
αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση 
δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 
παραρτήματος ΙΙΙ, με έναν από αυτούς 
τους αναθέτοντες φορείς· ή

Or. en

Τροπολογία 551
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 
αποκλειστικά από αναθέτοντες φορείς με 
σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά 
την έννοια του παραρτήματος ΙΙΙ, με έναν 
από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς· ή

α) κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί 
αποκλειστικά από αναθέτοντες φορείς¸ 
κατά την έννοια του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, σημεία 2 και 3, με σκοπό 
την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την 
έννοια του παραρτήματος ΙΙΙ, με έναν από 
αυτούς τους αναθέτοντες φορείς· ή

Or. fr
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Τροπολογία 552
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είτε αναθέτων φορέας με μια τέτοια 
κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει. .

β) είτε φορέας με μια τέτοια κοινοπραξία ή 
επίσημη συνεργασία στην οποία 
συμμετέχει.

Or. en

Τροπολογία 553
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναθέτοντα φορέα με μια τέτοια 
κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει.

β) αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, σημεία 2 και 3, 
με μια τέτοια κοινοπραξία στην οποία 
συμμετέχει.

Or. fr

Τροπολογία 554
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Κοινοποίηση πληροφοριών από 
αναθέτοντες φορείς
Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην 
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Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 
του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και 
του άρθρου 12:
α) τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή 
κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται,
β) τη φύση και την αξία των σχετικών 
παραχωρήσεων,
γ) τις αποδείξεις που η Επιτροπή ή το 
εθνικό όργανο εποπτείας κρίνει 
απαραίτητες για το ότι η σχέση μεταξύ 
της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην 
οποία ανατίθενται οι συμβάσεις 
παραχώρησης και του αναθέτοντος 
φορέα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των άρθρων 11 ή 12.

Or. en

Τροπολογία 555
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και του 
άρθρου 12:

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ή στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και του 
άρθρου 12:

Or. en

Τροπολογία 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και του 
άρθρου 12:

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ή στις κατά περίπτωση 
υφιστάμενες εθνικές αρχές, κατόπιν 
σχετικής αιτήσεώς τους, τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και του 
άρθρου 12:

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορριφθεί ο όρος «εθνικό όργανο εποπτείας», δεδομένου ότι ενδέχεται να θεωρηθεί 
ως ανάμιξη στην εθνική οργανωτική κυριαρχία των κρατών μελών.

Τροπολογία 557
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις αποδείξεις που η Επιτροπή ή το 
εθνικό όργανο εποπτείας κρίνει 
απαραίτητες για το ότι η σχέση μεταξύ 
της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην 
οποία ανατίθενται οι συμβάσεις 
παραχώρησης και του αναθέτοντος 
φορέα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των άρθρων 11 ή 12.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις αποδείξεις που η Επιτροπή ή το 
εθνικό όργανο εποπτείας κρίνει 
απαραίτητες για το ότι η σχέση μεταξύ της 
επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην 
οποία ανατίθενται οι συμβάσεις 
παραχώρησης και του αναθέτοντος φορέα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
άρθρων 11 ή 12.

γ) τις αποδείξεις που η Επιτροπή ή η κατά 
περίπτωση υφιστάμενη αρμόδια εθνική 
αρχή κρίνει απαραίτητες για το ότι η 
σχέση μεταξύ της επιχείρησης ή της 
κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι 
συμβάσεις παραχώρησης και του 
αναθέτοντος φορέα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των άρθρων 11 ή 12.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορριφθεί ο όρος «εθνικό όργανο εποπτείας», δεδομένου ότι ενδέχεται να θεωρηθεί 
ως ανάμιξη στην εθνική οργανωτική κυριαρχία των κρατών μελών.

Τροπολογία 559
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
κρατικές μεθοριακές εκτάσεις γης ενός 
κράτους μέλους όπου βρίσκονται 
στρατηγικές ή ευάλωτες περιοχές από 
άποψη εθνικής ασφάλειας.

Or. it

Τροπολογία 560
Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις δημόσιες μεθοριακές 
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εκτάσεις ενός κράτους μέλους, η 
διαχείριση παραχωρήσεων για 
εργασιακές δραστηριότητες δεν 
πραγματοποιείται μέσω διεθνών 
διαγωνισμών.

Or. it

Τροπολογία 561
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών Συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών

Or. en

Τροπολογία 562
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών Συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών

Or. fr

Τροπολογία 563
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 
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προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών

προσώπου έλεγχο αντίστοιχο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών. 
Για να διαπιστωθεί ότι ο έλεγχος ασκείται 
υπό την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, δεν είναι επιβεβλημένη η 
κατοχή του 100% του ελεγχόμενου από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007 πρέπει να διευκρινιστεί ότι μια άμεση δημόσια ανάθεση 
σε ελεγχόμενη οντότητα είναι δυνατή εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί 
να ασκήσει αποφασιστική επιρροή επί των στρατηγικών στόχων και των σημαντικών 
αποφάσεων. Προς τούτο δεν είναι απαραίτητο η ελεγχόμενη οντότητα να ανήκει κατά 100% 
στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

Τροπολογία 565
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 
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προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών

προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών·
θεωρείται ότι τούτο ισχύει στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας ασκεί αποφασιστική 
επιρροή ταυτόχρονα στους στρατηγικούς 
στόχους και στις σημαντικές αποφάσεις 
του ελεγχόμενου νομικού προσώπου· για 
να καθοριστεί η ύπαρξη ενός τέτοιου 
ελέγχου, μπορούν να ληφθούν επίσης 
υπόψη στοιχεία όπως το επίπεδο 
εκπροσώπησης στο πλαίσιο οργάνων 
διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας, οι 
σχετικές διατάξεις στα καταστατικά ή 
στους τίτλους ιδιοκτησίας· δεν είναι 
απαραίτητο το ελεγχόμενο νομικό 
πρόσωπο να ανήκει εξ ολοκλήρου στην 
κατοχή της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα

Or. de

Τροπολογία 566
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ασκεί επί του εν λόγω νομικού 
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που 
ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών, 
δηλαδή ασκεί αποφασιστική επιρροή 
ταυτόχρονα στους στρατηγικούς στόχους 
και στις σημαντικές αποφάσεις του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να ασκείται ο εν 
λόγω έλεγχος

Or. fr
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Τροπολογία 567
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 568
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου που αποτελούν το αντικείμενο 
της σύμβασης παραχώρησης διεξάγονται 
για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή του εν λόγω 
αναθέτοντος φορέα

Or. en

Τροπολογία 569
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) το εν λόγω νομικό πρόσωπο ενεργεί 
κυρίως για την ελέγχουσα αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή 
του εν λόγω αναθέτοντος φορέα. Το εν 
λόγω νομικό πρόσωπο τεκμαίρεται ότι 
ενεργεί ουσιαστικά για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα ή για άλλα νομικά πρόσωπα που 
υπόκεινται στον έλεγχο των ίδιων 
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων 
φορέων εάν διεξάγει τουλάχιστον το 90% 
των δραστηριοτήτων του που 
καλύπτονται από τη σύμβαση για 
λογαριασμό της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή των εν 
λόγω νομικών προσώπων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συνδυάζει τη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-107/98 με μια «ρήτρα 
ορίου ασφαλείας», με την οποία εικάζεται, κατά τρόπο ανασκευάσιμο, η ύπαρξη εσωτερικής 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 570
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα
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Or. en

Τροπολογία 571
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) το σύνολο των δραστηριοτήτων του εν 
λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για 
την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή του εν λόγω 
αναθέτοντος φορέα

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η 
εξαίρεση των εσωτερικών (in-house) παραγόντων. Θα ήταν αθέμιτο οι εσωτερικοί παράγοντες 
να έχουν πρόσβαση και στην ελεύθερη αγορά και να ανταγωνίζονται άλλους ιδιωτικούς 
οικονομικούς παράγοντες που δεν αναλαμβάνουν συμβάσεις χωρίς διαδικασία διαγωνισμού. 
Επιπλέον, το υπόλοιπο 10% των δραστηριοτήτων δεν είναι απαραίτητα αμελητέο.

Τροπολογία 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) τουλάχιστον το 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου, που αποτελούν αντικείμενο 
της σύμβασης παραχώρησης, διεξάγονται 
για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή του εν λόγω 
αναθέτοντος φορέα. Στις δραστηριότητες 
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που διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα ή για άλλα νομικά πρόσωπα που 
υπόκεινται στον έλεγχο της εν λόγω 
αναθέτουσας αρχής ή του εν λόγω 
αναθέτοντος φορέα, εμπίπτουν και αυτές 
που παρέχονται έναντι τρίτων όταν η εν 
λόγω υπηρεσία ανήκει στο νόμιμο πεδίο 
δραστηριοτήτων του αναθέτοντος φορέα

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δήμοι οφείλουν να πληρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν για την εξασφάλιση της παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το αυτό ισχύει στον ίδιο βαθμό για παροχές που σχετίζονται με 
την αγορά ή δεν έχουν σχέση με αυτήν. Αποδέκτης όλων των δημοτικών παροχών είναι 
μονίμως ο πολίτης – ήτοι τρίτος. Ως εκ τούτου, οι δήμοι ως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή με 
την νομικά εξαρτημένη κοινοτική ιδιοκτησία τους παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως μια δημόσια υπηρεσία περιορισμένης ευθύνης.

Τροπολογία 573
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου που αποτελούν αντικείμενο της 
ανάθεσης, διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

Or. de

Τροπολογία 574
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) τουλάχιστον το 90% του μέσου 
συνολικού κύκλου εργασιών του εν λόγω 
νομικού προσώπου πραγματοποιείται για 
λογαριασμό της ελέγχουσας αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή για
άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή συντακτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 575
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) το ουσιώδες τμήμα της 
δραστηριότητας του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγεται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

Or. fr

Τροπολογία 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον το 90% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται 
στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

β) το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για την ελέγχουσα αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον 
έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή 
του εν λόγω αναθέτοντος φορέα

Or. pl

Τροπολογία 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τουλάχιστον το 80% του μέσου 
συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποίησε το εν λόγω νομικό 
πρόσωπο και που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης παραχώρησης, διεξάγεται 
για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της 
εν λόγω αναθέτουσας αρχής ή του εν 
λόγω αναθέτοντος φορέα

Or. de

Τροπολογία 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 579
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 580
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση 
μορφές ιδιωτικής συμμετοχής που 
επιβάλλονται διά νόμου.

Or. en

Τροπολογία 581
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση 
μορφές ιδιωτικής συμμετοχής που 
επιβάλλονται διά νόμου.
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Or. en

Τροπολογία 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση 
μορφές μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών 
συμμετοχών εγγενών στην ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο με παρουσία σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις αρμόδιες για την 
εκτέλεση έργου κοινωνικής υπηρεσίας 
που συστάθηκε επί τούτου για την 
κάλυψη απαιτήσεων γενικού 
συμφέροντος, που δεν είναι βιομηχανικής 
ή εμπορικής φύσης και που διέπονται από 
τους ισχύοντες νόμους στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν 
προβλέπεται δεσμευτικά εκ του νόμου 
στα οικεία κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή δεσμευτικά από τον νόμο λόγω 
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ιστορικών εξελίξεων και ανάπτυξης των δομών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι δυνατές· κατά τ’ άλλα, κάθε ιδιωτική συμμετοχή πρέπει ωστόσο, 
βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου, να αποκλείεται.

Τροπολογία 584
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των μορφών ιδιωτικής 
συμμετοχής μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στην ελέγχουσα αναθέτουσα 
αρχή ή στο ίδιο το ελεγχόμενο νομικό 
πρόσωπο, οι οποίες απαντώνται σε 
ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιας 
υπηρεσίας και οι οποίες ιδρύθηκαν ειδικά 
για να καλύψουν ανάγκες γενικού 
συμφέροντος, μη βιομηχανικού ή 
εμπορικού χαρακτήρα, και οι οποίες 
διέπονται από την ισχύουσα στα κράτη 
μέλη νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 585
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό.
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Or. es

Τροπολογία 586
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις 
υπηρεσίες της/του κατά την έννοια του 
στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, όταν 
ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις 
υπηρεσίες της/του κατά την έννοια του 
στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, όταν 
ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού της 
νομοθεσίας περί συμβάσεων παραχώρησης, πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές δηλώσεις στο 
νομοθετικό κείμενο, οι οποίες δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου ενώ υπερβαίνουν 
και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 588
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις 
υπηρεσίες της/του κατά την έννοια του 
στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, όταν 
ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 589
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 εδάφιο 1 θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί 
ενός νομικού προσώπου ανάλογο με τον 
έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της/του 
κατά την έννοια του στοιχείου α) του 

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 εδάφιο 1 θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί 
ενός νομικού προσώπου ανάλογο με τον 
έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της/του 
κατά την έννοια του στοιχείου α) του 
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πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική 
επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους 
όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου.

πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική 
επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους 
όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Οι 
ανωτέρω όροι πρέπει να πληρούνται όταν 
μια αναθέτουσα αρχή παραχωρεί μια 
δημόσια σύμβαση σε ένα νομικό 
πρόσωπο που ελέγχεται από την ίδια μαζί 
με άλλες αναθέτουσες αρχές.

Or. de

Τροπολογία 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 εδάφιο 1 θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί 
ενός νομικού προσώπου ανάλογο με τον 
έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της/του 
κατά την έννοια του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί 
αποφασιστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου.

Αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, εδάφιο 1 θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου 
ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις 
υπηρεσίες της/του κατά την έννοια του
στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, όταν 
ασκεί καθοριστική επιρροή τόσο στους 
στρατηγικούς στόχους όσο και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιρροής σε μία οικεία υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, η οποία υπηρεσία 
υπόκειται πλήρως στην εποπτεία και στις οδηγίες της διεύθυνσής της, μπορεί να χρησιμεύσει ως 
κατευθυντήριος για τον έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου στο οποίο έγινε ανάθεση. Η 
υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα δεν διαθέτει ή στην καλύτερη περίπτωση διαθέτει μόνο 
περιορισμένη αυτονομία.

Τροπολογία 591
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης 
σε περίπτωση που μια υπό έλεγχο 
οντότητα η οποία είναι αναθέτουσα αρχή 
ή αναθέτων φορέας σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει 
σύμβαση παραχώρησης στην οντότητα 
που την ελέγχει, ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της 
ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη υπερβαίνει τη νομολογία του Δικαστηρίου (απόφαση Teckal) και ενδέχεται 
να περιορίσει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 592
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα που την 
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
παραχώρησης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα που την 
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική 
συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο 
ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
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παραχώρησης, με εξαίρεση μορφές 
ιδιωτικής συμμετοχής που επιβάλλονται 
διά νόμου.

Or. en

Τροπολογία 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα που την 
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
παραχώρησης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην ελεγχόμενη οντότητα ή 
στις ελεγχόμενες οντότητες ή σε άλλο 
νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο 
της ίδιας αναθέτουσας αρχής

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007 πρέπει να διευκρινιστεί ότι μια άμεση δημόσια ανάθεση 
σε ελεγχόμενη οντότητα είναι δυνατή εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί 
να ασκήσει αποφασιστική επιρροή επί των στρατηγικών στόχων και των σημαντικών 
αποφάσεων. Προς τούτο δεν είναι απαραίτητο η ελεγχόμενη οντότητα να ανήκει κατά 100% 
στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

Τροπολογία 594
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα που την 
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
παραχώρησης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα ή στις 
οντότητες που την ελέγχουν, ή σε άλλο 
νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο 
της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση παραχώρησης, με εξαίρεση 
μορφές ιδιωτικής συμμετοχής που 
επιβάλλονται διά νόμου.

Or. en

Τροπολογία 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα που την 
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
παραχώρησης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα ή στις 
οντότητες που την ελέγχουν, ή σε άλλο 
νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο 
της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση παραχώρησης, με εξαίρεση 
μορφές μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών 
συμμετοχών εγγενών στην ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο με παρουσία σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις αρμόδιες για την 
εκτέλεση έργου κοινωνικής υπηρεσίας 
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που συστάθηκε επί τούτου για την 
κάλυψη απαιτήσεων γενικού 
συμφέροντος, που δεν είναι βιομηχανικής 
ή εμπορικής φύσης και που διέπονται από 
τους ισχύοντες νόμους στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 596
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα που την
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
παραχώρησης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 
παραχώρησης στην οντότητα ή στις 
οντότητες που ελέγχει, ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της 
ίδιας αναθέτουσας αρχής.

Or. de

Τροπολογία 597
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 αναθέτει σύμβαση 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα η 
οποία είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων 
φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1, αναθέτει σύμβαση 
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παραχώρησης στην οντότητα που την 
ελέγχει, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που 
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση 
παραχώρησης.

παραχώρησης στην οντότητα ή στις 
οντότητες που την ελέγχουν, ή σε άλλο 
νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο 
της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν 
υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια 
σύμβαση, με εξαίρεση τις μορφές 
ιδιωτικής συμμετοχής μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ελέγχου ή στο ίδιο το 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, οι οποίες 
απαντώνται σε ορισμένες κοινωνικές 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας και οι 
οποίες ιδρύθηκαν ειδικά για να καλύψουν 
ανάγκες γενικού συμφέροντος, μη 
βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, οι 
οποίες διέπονται από την ισχύουσα στα 
κράτη μέλη νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 598
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου τα μη κερδοσκοπικά 
νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
(ενώσεις, ταμεία αλληλασφάλισης, 
συνεταιρισμοί…)·

Or. fr

Τροπολογία 599
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. [...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 600
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια αναθέτουσα αρχή ή ένας 
αναθέτων φορέας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1, που δεν 
ασκεί έλεγχο σε νομικό πρόσωπο υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, μπορεί 
εντούτοις να αναθέσει σύμβαση 
παραχώρησης χωρίς να εφαρμόσει τις 
διατάξεις της τρέχουσας οδηγίας σε 
νομικό πρόσωπο που ελέγχει από κοινού 
με άλλες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς, εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

διαγράφεται

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του. 

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
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αναθέτοντα φορέα·

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ελέγχουν 
από κοινού ένα νομικό πρόσωπο σε 
περίπτωση που πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1· 

β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου· 

γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό· 

δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις δημόσιες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των εσωτερικών παραγόντων θα πρέπει να περιορίζεται σε οντότητες που 
ελέγχονται από την αναθέτουσα αρχή. Η επέκταση της εξαίρεσης και σε νομικές οντότητες που 
ελέγχονται από κοινού από την αναθέτουσα αρχή και άλλον αναθέτοντα φορέα θα περιόριζε 
υπέρμετρα τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 601
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων 
φορέας όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1, που δεν ασκεί 
έλεγχο σε νομικό πρόσωπο υπό την έννοια 
της παραγράφου 1, μπορεί εντούτοις να 
αναθέσει σύμβαση παραχώρησης χωρίς να 
εφαρμόσει τις διατάξεις της τρέχουσας 
οδηγίας σε νομικό πρόσωπο που ελέγχει 
από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Μια αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων 
φορέας όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1 εδάφιο 1, που δεν ασκεί 
έλεγχο σε νομικό πρόσωπο υπό την έννοια 
της παραγράφου 1, μπορεί εντούτοις να 
αναθέσει σύμβαση παραχώρησης εκτός 
του πεδίου εφαρμογής της τρέχουσας 
οδηγίας σε νομικό πρόσωπο που ελέγχει 
από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς, και το νομικό 
πρόσωπο επί του οποίου ασκεί έλεγχο η 
αναθέτουσα αρχή ή οι αναθέτουσες αρχές 
μπορεί να αποκτά αγαθά και υπηρεσίες 
από αυτούς τους δημόσιους ιδιοκτήτες 
χωρίς να εφαρμόζει την παρούσα οδηγία, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 602
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του.

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
αντίστοιχο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του.

Or. en
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Τροπολογία 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του.

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του. Για να διαπιστωθεί ότι ο 
έλεγχος ασκείται υπό την έννοια της 
παρούσας παραγράφου, δεν είναι 
επιβεβλημένο η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας να είναι κάτοχος του 
100% του ελεγχομένου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007 πρέπει να διευκρινιστεί ότι μια άμεση δημόσια ανάθεση 
σε ελεγχόμενη οντότητα είναι δυνατή εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί 
να ασκήσει αποφασιστική επιρροή επί των στρατηγικών στόχων και των σημαντικών 
αποφάσεων. Προς τούτο δεν είναι απαραίτητο η ελεγχόμενη οντότητα να ανήκει κατά 100% 
στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

Τροπολογία 604
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του.

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων των 
ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων 
διορίζονται από τις περισσότερες 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές.
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Or. fr

Τροπολογία 605
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του.

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του, δηλαδή ασκούν 
αποφασιστική επιρροή ταυτόχρονα στους 
στρατηγικούς στόχους και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τους τρόπους άσκησης του 
ελέγχου που προβλέπεται στην παρούσα 
διάταξη.

Or. fr

Τροπολογία 606
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του.

α) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ασκούν από 
κοινού στο νομικό πρόσωπο έλεγχο 
ανάλογο εκείνου που αυτό ασκεί στις 
υπηρεσίες του. θεωρείται ότι τούτο ισχύει 
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας ασκεί 
αποφασιστική επιρροή ταυτόχρονα στους 
στρατηγικούς στόχους και στις 
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σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου· για να καθοριστεί η 
ύπαρξη ενός τέτοιου ελέγχου, μπορούν να 
ληφθούν επίσης υπόψη στοιχεία όπως το 
επίπεδο εκπροσώπησης στο πλαίσιο 
οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή 
εποπτείας, οι σχετικές διατάξεις στα 
καταστατικά ή στους τίτλους 
ιδιοκτησίας· δεν είναι απαραίτητο το 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο να ανήκει εξ 
ολοκλήρου στην ιδιοκτησία της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα.

Or. de

Τροπολογία 607
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 608
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή τους 
ελέγχοντες αναθέτοντες φορείς σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 1, ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

Or. en

Τροπολογία 609
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για 
άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από 
την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) το εν λόγω νομικό πρόσωπο ενεργεί 
κυρίως για την ελέγχουσα αναθέτουσα 
αρχή ή τον ελέγχοντα αναθέτοντα φορέα 
ή για άλλα νομικά πρόσωπα που 
ελέγχονται από την ίδια αναθέτουσα αρχή 
ή τον ίδιο αναθέτοντα φορέα. Το εν λόγω 
νομικό πρόσωπο τεκμαίρεται ότι ενεργεί 
ουσιαστικά για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα ή για άλλα νομικά πρόσωπα που 
υπόκεινται στον έλεγχο των ίδιων 
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων 
φορέων εάν διεξάγει τουλάχιστον το 90% 
των δραστηριοτήτων του που 
καλύπτονται από τη σύμβαση για 
λογαριασμό της εν λόγω αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή των εν 
λόγω νομικών προσώπων·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση συνδυάζει τη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-107/98 με μια "ρήτρα 
ορίου ασφαλείας", με την οποία εικάζεται, κατά τρόπο ανασκευάσιμο, η ύπαρξη εσωτερικής 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 610
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

Or. en

Τροπολογία 611
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) τουλάχιστον 90% του μέσου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
πραγματοποιείται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή συντακτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου που 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης, διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή τους 
ελέγχοντες αναθέτοντες φορείς σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1, ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα. Στις δραστηριότητες 
που διεξάγονται για την ελέγχουσα 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στο πλαίσιο του άρθρου 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο 
αυτών, εμπίπτουν και αυτές που 
παρέχονται έναντι τρίτων όταν η εν λόγω 
υπηρεσία ανήκει στο νόμιμο πεδίο 
δραστηριοτήτων του αναθέτοντος φορέα 
ή παρέχεται για άλλες αναθέτουσες αρχές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντί του 90% των δραστηριοτήτων είναι προτιμότερο να τεθεί ποσοστό 80% των 
δραστηριοτήτων για λόγους συνοχής της οδηγίας (βλέπε κατώφλι 80% στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 στοιχείο α). Παράλληλα, το 80% προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για την 
πρακτική των δημοτικών αρχών. Η αναφορά στο αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης θα 
οδηγήσει στην πράξη σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.
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Τροπολογία 613
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου που 
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης, διεξάγονται για τις 
ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή τους 
ελέγχοντες αναθέτοντες φορείς σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή 
για άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από την ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

Or. de

Τροπολογία 614
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) το ουσιώδες τμήμα των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου διεξάγεται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα· τα κράτη μέλη 
δύνανται να προσδιορίζουν το ελάχιστο 
υποχρεωτικό ποσοστό του ελεγχόμενου 
από την αναθέτουσα αρχή κύκλου 
εργασιών·

Or. fr
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Τροπολογία 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 90% των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

β) το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων 
του εν λόγω νομικού προσώπου 
διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες 
αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ή για άλλα 
νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα·

Or. pl

Τροπολογία 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τουλάχιστον 80% των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού 
προσώπου οι οποίες υπόκεινται στη 
σύμβαση, διεξάγονται για τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των 
ίδιων αναθετουσών αρχών·

Or. de

Τροπολογία 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού της 
νομοθεσίας περί συμβάσεων παραχώρησης, πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές δηλώσεις στο 
νομοθετικό κείμενο, οι οποίες δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου ενώ υπερβαίνουν 
και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τροπολογία 618
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 619
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση 
μορφές ιδιωτικής συμμετοχής που 
επιβάλλονται διά νόμου.

Or. en
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Τροπολογία 620
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση 
μορφές ιδιωτικής συμμετοχής που 
επιβάλλονται διά νόμου.

Or. en

Τροπολογία 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, με την 
εξαίρεση μορφών μη κερδοσκοπικών 
ιδιωτικών συμμετοχών εγγενών στην 
ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο με παρουσία 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις αρμόδιες για 
την εκτέλεση έργου κοινωνικής 
υπηρεσίας που συστάθηκε επί τούτου για 
την κάλυψη απαιτήσεων γενικού 
συμφέροντος, που δεν είναι βιομηχανικής 
ή εμπορικής φύσης και που διέπονται από 
τους ισχύοντες νόμους στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν 
προβλέπεται δεσμευτικά εκ του νόμου 
στα οικεία κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή δεσμευτικά από τον νόμο λόγω 
ιστορικών εξελίξεων και ανάπτυξης των δομών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι δυνατές· κατά τ’ άλλα, κάθε ιδιωτική συμμετοχή πρέπει ωστόσο, 
βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να αποκλείεται.

Τροπολογία 623
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

γ) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των μορφών ιδιωτικής 
συμμετοχής μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ελέγχου ή στο ίδιο το 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, οι οποίες 
απαντώνται σε ορισμένες κοινωνικές 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας και οι 
οποίες ιδρύθηκαν ειδικά για να καλύψουν 
ανάγκες γενικού συμφέροντος, μη 
βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, οι 
οποίες διέπονται από την ισχύουσα στα 
κράτη μέλη νομοθεσία.

Or. fr
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Τροπολογία 624
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ελέγχουν 
από κοινού ένα νομικό πρόσωπο σε 
περίπτωση που πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου·
γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις δημόσιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ελέγχουν 
από κοινού ένα νομικό πρόσωπο σε 
περίπτωση που πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου·
γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις δημόσιες 
αρχές.

Or. de

Τροπολογία 626
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), 
θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ελέγχουν 
από κοινού ένα νομικό πρόσωπο σε 
περίπτωση που πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 είναι σε 
θέση να ασκούν από κοινού 
αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και στις 
σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου 
νομικού προσώπου·
γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·
δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις δημόσιες 
αρχές.

Or. de

Τροπολογία 627
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1·

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1· με 
έναν αντιπρόσωπο να μπορεί να 
αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 
ή αναθετόντων φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1·

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
απαρτίζονται από αντιπροσώπους των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1·

Or. de

Τροπολογία 629
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 630
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που 
αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων 
αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν 
επιδιώκει διαφορετικά συμφέροντα από 
αυτά των δημόσιων αρχών που είναι 
συνδεδεμένες με αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 631
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη εκτός της επιστροφής 
των πραγματικών εξόδων από τις 
δημόσιες συμβάσεις με τις δημόσιες 
αρχές.

δ) το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν 
αποκομίζει κέρδη εκτός της κάλυψης των 
εξόδων εκμετάλλευσης και επένδυσης τα 
οποία απορρέουν από τις δημόσιες 
συμβάσεις και που του αποδίδονται από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 1).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή συντακτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 632
Pier Antonio Panzeri
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή 
περισσότερων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 δεν 
θεωρείται σύμβαση παραχώρησης κατά 
την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1 
σημείο 1 της παρούσας οδηγίας εφόσον 
πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές 
προϋποθέσεις:

4. Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή 
περισσότερων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 1 δεν 
θεωρείται σύμβαση παραχώρησης κατά 
την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1 
σημείο 1 της παρούσας οδηγίας και 
επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 633
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 
πλειόνων αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων κατά την έννοια 
του άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 1) ή 
κοινοπραξιών αποτελούμενων από 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς 
κατά την έννοια του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, σημείο 1) το οποίο 
προβλέπει, στο πλαίσιο της εσωτερικής 
οργάνωσης των κρατών μελών, 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
μερών για την εκτέλεση δημόσιας 
υπηρεσίας.
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου τα μη κερδοσκοπικά 
νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
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(ενώσεις, ταμεία αλληλασφάλισης, 
συνεταιρισμοί…)·

Or. fr

Τροπολογία 634
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας 
και συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των μερών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 635
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας 
και συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των μερών·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 636
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) σκοπός της συνεργασίας είναι η 
παροχή έργου δημόσιας υπηρεσίας που 
εκχωρείται σε όλες τις συμμετέχουσες 
δημόσιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 637
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
που ενεργούν ως αρμόδια αρχή ώστε να 
διασφαλίσουν από κοινού την οργάνωση 
της ίδιας αποστολής δημόσιας υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της οριζόντιας συνεργασίας.

Τροπολογία 638
Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας ή 
την από κοινού χρήση των αναγκαίων 
μέσων για τη δέουσα εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και συνεπάγεται 
αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
μερών· 

Or. fr

Τροπολογία 639
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας ή 
τη διεξαγωγή τους από μία αρχή/φορέα 
για λογαριασμό της άλλης αρχής/φορέα·

Or. de

Τροπολογία 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας και 
συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών·

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας·

Or. de

Τροπολογία 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη συμφωνία θεσπίζεται μια 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών ή 
των συμμετεχόντων αναθετόντων φορέων 
με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των 
καθηκόντων τους δημόσιας υπηρεσίας 
και συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των μερών·

α) η συμφωνία στηρίζεται σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος. Το ίδιο ισχύει και για τις 
βοηθητικές υπηρεσίες που είναι 
αναγκαίες για την παροχή υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός στις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος απορρέει από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-480/06. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να περιληφθούν βοηθητικές 
υπηρεσίες (εσωτερικές υπηρεσίες), τις οποίες χρησιμοποιεί μια αναθέτουσα αρχή για να 
διασφαλίσει τη λειτουργία των υπηρεσιών της και των διοικητικών της δομών, καθώς και για 
την οργανωτική διεξαγωγή των νόμιμων δραστηριοτήτων της. Οι εν λόγω υπηρεσίες εμπίπτουν 
επίσης στο δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) σκοπός της σύμπραξης είναι η 
παροχή υπηρεσίας δημοσίου 
συμφέροντος που έχει ανατεθεί σε 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίησης, ή η 
άσκηση δραστηριοτήτων επικουρικών 
προμηθειών κατ ά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος 17 της πρότασης οδηγίας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
(COM(2011)896), οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την εκπλήρωση 
δημοσίων καθηκόντων γενικού 
συμφέροντος.
Θεωρείται ότι υπάρχει δέσμη 
καθηκόντων και όταν ένας δήμος φέρει 
μόνο την υποχρέωση της πληρωμής, 
εφόσον ο δήμος, χάρη στη συνεργασία, 
μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις του 
οικονομικότερα ή αποτελεσματικότερα·

Or. de

Τροπολογία 643
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 645
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος·

β) η συμφωνία στηρίζεται σε παραμέτρους 
που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η 
παροχή βοηθητικού έργου απαραίτητου 
για την παροχή της αντίστοιχης 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 646
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος·

β) η συμφωνία διέπεται μόνο από λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και δεν είναι 
προσανατολισμένη προς την αγορά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της οριζόντιας συνεργασίας.

Τροπολογία 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος·

β) η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από
παραμέτρους δημοσίου συμφέροντος· το 
ίδιο ισχύει και για τις υποκείμενες 
βοηθητικές υπηρεσίες που είναι 
απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός στις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που απορρέει από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-480/06 πρέπει επίσης να καλύπτει τις εσωτερικές βοηθητικές 
υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί μια αναθέτουσα αρχή για να διασφαλίσει τη λειτουργία των 
υπηρεσιών της και των διοικητικών της δομών, για την οργανωτική διεξαγωγή των νόμιμων 
δραστηριοτήτων της, και οι οποίες δεν παρέχονται σε τρίτους.

Τροπολογία 648
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμφωνία στηρίζεται μόνο σε 
παραμέτρους που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος·

β) η συμφωνία στηρίζεται σε παραμέτρους 
που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος 
και το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες και τις 
συναφείς αναγκαίες βοηθητικές 
υπηρεσίες·

Or. de
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Τροπολογία 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το καθήκον εκτελείται αποκλειστικά 
από τους εμπλεκόμενους δημόσιους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς τη 
συμμετοχή ενεργού ιδιωτικού κεφαλαίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι το δημόσιο συμφέρον βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας. Πιο 
συγκεκριμένη είναι ωστόσο η αναφορά στην απαγόρευση ενεργού ιδιωτικού κεφαλαίου.

Τροπολογία 650
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 
με το πλαίσιο της συμφωνίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 651
Mikael Gustafsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 
με το πλαίσιο της συμφωνίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 
με το πλαίσιο της συμφωνίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 653
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 

διαγράφεται
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με το πλαίσιο της συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 654
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 
με το πλαίσιο της συμφωνίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 655
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με 
το πλαίσιο της συμφωνίας·

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 20% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με 
το πλαίσιο της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 656
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά άνω του 10% του κύκλου εργασιών 
των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές 
με το πλαίσιο της συμφωνίας·

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή 
οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς δεν 
ασκούν δραστηριότητες στην ελεύθερη 
αγορά 

Or. en

Τροπολογία 657
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 658
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η συμφωνία δεν αφορά 
χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ 
των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών 

διαγράφεται
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ή των συμμετεχόντων αναθετόντων 
φορέων, εκτός από αυτές που 
αντιστοιχούν στην επιστροφή των 
πραγματικών δαπανών των έργων, των 
υπηρεσιών ή των προμηθειών·

Or. de

Τροπολογία 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 660
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 663
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς.

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή από τις 
εμπλεκόμενες αναθέτουσες αρχές ή τους 
εμπλεκόμενους αναθέτοντες φορείς, με 
εξαίρεση μορφές ιδιωτικής συμμετοχής 
που επιβάλλονται διά νόμου.

Or. en

Τροπολογία 664
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς.

ε) το έργο επιτελείται αποκλειστικά από 
τις σχετικές δημόσιες αρχές, δεν υπάρχει 
ενεργός ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς, με εξαίρεση μορφές 
ιδιωτικής συμμετοχής που επιβάλλονται 
διά νόμου.

Or. en

Τροπολογία 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς.

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς, με την εξαίρεση 
μορφών μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών 
συμμετοχών εγγενών στην ελέγχουσα 
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αναθέτουσα αρχή ή στο ελεγχόμενο 
νομικό πρόσωπο ή με την ιδιότητά τους 
ως φορείς που υπάγονται στο δημόσιο 
δίκαιο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 
1 εδάφιο 1, με παρουσία σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις αρμόδιες για την εκτέλεση 
έργου κοινωνικής υπηρεσίας που 
συστάθηκε επί τούτου για την κάλυψη 
απαιτήσεων γενικού συμφέροντος, που 
δεν είναι βιομηχανικής ή εμπορικής 
φύσης και που διέπονται από τους 
ισχύοντες νόμους στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς.

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς, εφόσον δεν 
προβλέπεται δεσμευτικά εκ του νόμου 
στα οικεία κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή δεσμευτικά από τον νόμο λόγω 
ιστορικών εξελίξεων και ανάπτυξης των δομών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι δυνατές· κατά τ’ άλλα, κάθε ιδιωτική συμμετοχή πρέπει ωστόσο, 
βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να αποκλείεται.

Τροπολογία 667
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς.

ε) δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις εμπλεκόμενες 
αναθέτουσες αρχές ή τους εμπλεκόμενους 
αναθέτοντες φορείς, εξαιρουμένων των 
μορφών ιδιωτικής συμμετοχής μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην 
ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή στο ίδιο το 
ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο υπό την 
ιδιότητά τους ως οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, σημείο 1, οι οποίες 
απαντώνται σε ορισμένες κοινωνικές 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας και που 
ιδρύθηκαν ειδικά για να καλύψουν 
ανάγκες γενικού συμφέροντος, μη 
βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, οι 
οποίες διέπονται από την ισχύουσα στα 
κράτη μέλη νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 668
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο παύουν να ισχύουν από τη 
στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
παραχώρησης πρέπει να ανοίξουν στον 
ανταγωνισμό μέσω συνήθων διαδικασιών 
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σύναψης συμβάσεων παραχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 669
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 672
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το σύνολο των όρων που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 έως 4 επαληθεύεται τη 
στιγμή της ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης ή της σύναψης της 
συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επαληθεύεται το σύνολο των όρων, όχι μόνο η ιδιωτική συμμετοχή.

Τροπολογία 673
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο παύουν να ισχύουν από τη 
στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 

διαγράφεται
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παραχώρησης πρέπει να ανοίξουν στον 
ανταγωνισμό μέσω συνήθων διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 674
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο παύουν να ισχύουν από τη 
στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
παραχώρησης πρέπει να ανοίξουν στον 
ανταγωνισμό μέσω συνήθων διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 675
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική 
συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι 
υπό εξέλιξη συμβάσεις παραχώρησης 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

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

Τροπολογία 676
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική 
συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι 
οι υπό εξέλιξη συμβάσεις παραχώρησης 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που δεν πληρούται πλέον 
κάποιος από τους σωρευτικούς όρους που 
απαριθμούνται εκεί, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική 
συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι 
οι υπό εξέλιξη συμβάσεις παραχώρησης 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν 
από τη στιγμή που δεν πληρούται πλέον 
κάποιος από τους σωρευτικούς όρους που 
απαριθμούνται εκεί, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
οι οποίες συνάφθηκαν μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρέπει να 
ανοίξουν στον ανταγωνισμό μέσω 
συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Or. en
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Τροπολογία 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική 
συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι 
υπό εξέλιξη συμβάσεις παραχώρησης 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο παύουν να ισχύουν από 
τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια 
ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις 
παραχώρησης πρέπει να ανοίξουν στον 
ανταγωνισμό μέσω συνήθων διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 679
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική 
συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι 
υπό εξέλιξη συμβάσεις παραχώρησης 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο παύουν να ισχύουν από τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική 
συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι 
υπό εξέλιξη συμβάσεις παραχώρησης 
πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό 
μέσω συνήθων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων παραχώρησης, εκτός εάν η 
ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο 
που την καθιστά επιχείρηση εταίρο έχει 
αποκτηθεί μέσω οιασδήποτε από τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία ή στις οδηγίες (που 
αντικαθιστούν τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ 
και 2004/18/ΕΚ).
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Or. es

Τροπολογία 680
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης 
είναι περιορισμένη. Ο εκχωρητής εκτιμά 
τη διάρκεια βάσει των αιτούμενων έργων 
ή υπηρεσιών. Όταν πρέπει να καλυφθεί το 
κόστος της επένδυσης από τον ανάδοχο 
της παραχώρησης, η διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης αντανακλά τη 
φύση και το ύψος της ενεχόμενης 
επένδυσης, τόσο της αρχικής όσο και 
περαιτέρω επένδυσης κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης παραχώρησης και 
λαμβάνει υπόψη την κανονική περίοδο 
απόσβεσης.

Or. en

Τροπολογία 681
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 682
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η σύμβαση παραχώρησης έχει 
περιορισμένη διάρκεια. Η διάρκεια της 
σύμβασης λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που 
κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη των 
εξόδων εκμετάλλευσης και επένδυσης 
από τον ανάδοχο της παραχώρησης, την 
εξασφάλιση αμοιβής του, καθώς και την 
επίτευξη των στόχων που ορίζει ο 
αναθέτων, ιδίως όσον αφορά την 
απόδοση της υπηρεσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διάρκειας των συμβάσεων παραχώρησης ώστε να λαμβάνεται υπόψη η φύση 
των σχετικών παραχωρήσεων. Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί το κριτήριο της απόδοσης της 
υπηρεσίας. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ των συμβάσεων παραχώρησης 
έργων και των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών.

Τροπολογία 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης 
περιορίζεται στον χρόνο που κρίνεται 
απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει 
απόσβεση της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο της

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

της παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη 
άλλα αντικειμενικά κριτήρια όπως το 
δημόσιο συμφέρον της υπό εξέλιξη 
υψηλής ποιότητας παροχής της 
υπηρεσίας ή της περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά βιώσιμης εκτέλεσης της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
περιορίζονται στη διάρκειά τους. Αυτή 
υπολογίζεται από τον αναθέτοντα 
ανάλογα με τα έργα ή τις υπηρεσίες που 
ζητούνται από τον παραχωρησιούχο.

Όταν οι επενδύσεις βαρύνουν τον 
παραχωρησιούχο, η διάρκεια της 
σύμβασης λαμβάνει υπόψη τη φύση και 
το ύψος των επενδύσεων και δεν δύναται, 
στην περίπτωση αυτή, να υπερβεί την 
κανονική διάρκεια της απόσβεσης.

Ελλείψει επενδύσεων που βαρύνουν τον 
παραχωρησιούχο, η διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης λαμβάνει υπόψη 
τον χρόνο που κρίνεται απαραίτητος για 
την επίτευξη των στόχων που ορίζει η 
σύμβαση, ιδίως δε για την απόδοση της 
αντίστοιχης υπηρεσίας.

2. Ο κανονικός χρόνος απόσβεσης 
αντιστοιχεί σε αυτόν εντός του οποίου 
αναμένεται ότι θα μπορέσει κανονικά ο 
παραχωρησιούχος να καλύψει τα έξοδα 
επένδυσης και να εξασφαλίσει μια εύλογη 
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απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 106 του εισηγητή. Ο κανονικός χρόνος απόσβεσης αντιστοιχεί 
στον χρόνο που κρίνεται απαραίτητος για να μπορέσει ο παραχωρησιούχος να καλύψει τα 
έξοδα επένδυσης και όχι τις δαπάνες εκμετάλλευσης. Οι τελευταίες αποτελούν μέρος του 
οικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνει ο παραχωρησιούχος.

Τροπολογία 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για συμβάσεις παραχώρησης με διάρκεια 
άνω των 5 ετών, η μέγιστη διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης δεν υπερβαίνει 
τον χρόνο που κρίνεται απαραίτητος 
προκειμένου να υπάρξει απόσβεση της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε σε 
σχέση με την εκτέλεση των έργων ή την 
παροχή των υπηρεσιών από τον ανάδοχο 
της παραχώρησης καθώς και μια 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Η 
εκτίμηση αυτή διενεργείται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτονται 
φορά ευλόγως, τη στιγμή υποβολής της 
προκήρυξης της παραχώρησης ή, εφόσον 
δεν προβλέπεται πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, η διάρκεια υπολογίζεται από 
την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης 
της παραχώρησης, για παράδειγμα από 
την επικοινωνία με τους οικονομικούς 
παράγοντες σχετικά με την παραχώρηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να αποσαφηνιστεί ότι η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης δεν είναι κάτι 
προδιαγεγραμμένο και προβάλλεται το επιχείρημα ότι εάν ο αναθέτων τη σύμβαση ενεργεί 
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ευλόγως, οι εκτιμήσεις της αναθέτουσας αρχής θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές.

Τροπολογία 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα ρήτρα εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 42.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προσθήκη είναι σημαντική για τους σκοπούς των προτεινόμενων τροπολογιών επί 
του άρθρου 42.

Τροπολογία 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 688
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως δικλείδα ασφαλείας εάν δεν γίνει αποδεκτή η εξαίρεση.

Τροπολογία 689
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι συμβάσεις παραχώρησης για 
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας υπόκεινται στις 
περιορισθείσες υποχρεώσεις του άρθρου 
26 παράγραφος 3 και του άρθρου 27 
παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διευκρίνιση επί των απαιτήσεων.

Τροπολογία 691
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 
υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 17 
και άλλες υπηρεσίες, ανατίθενται 
σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες 
εφαρμόζονται στο είδος της υπηρεσίας 
που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο 
της σχετικής σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 692
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μεικτών συμβάσεων που διαγράφεται
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αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
το κύριο αντικείμενο προσδιορίζεται 
μέσω σύγκρισης των αξιών των 
αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών.

Or. en

Τροπολογία 693
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν 
ως αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν 
καλύπτονται ούτε από τις οδηγίες [που 
αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ 
και την οδηγία 2004/18/ΕΚ] ούτε από την 
οδηγία 2009/81/EΚ, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, όταν τα 
διάφορα τμήματα της σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο 
αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 4. Με την επιφύλαξη των εδαφίων 5α 
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αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν
καλύπτονται ούτε από τις οδηγίες [που 
αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ και 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ] ούτε από την 
οδηγία 2009/81/EΚ, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, όταν τα 
διάφορα τμήματα της σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο 
της εν λόγω σύμβασης

(νέο) και 5β (νέο), σε περίπτωση 
συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο 
παραχωρήσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία και προμήθεια ή άλλα 
στοιχεία που καλύπτονται από τις οδηγίες 
[που αντικαθιστούν την οδηγία 
2004/17/ΕΚ και την οδηγία 2004/18/ΕΚ], 
το τμήμα της σύμβασης που συνιστά 
παροχή καλυπτόμενη από την παρούσα 
οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, 
όταν τα διάφορα τμήματα της σύμβασης 
είναι αντικειμενικά αδύνατον να 
διαχωριστούν, η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας καθορίζεται με βάση το κύριο 
αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 695
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν 
καλύπτονται ούτε από τις οδηγίες [που 
αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ και 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ] ούτε από την 
οδηγία 2009/81/EΚ, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

4. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν 
καλύπτονται ούτε από τις οδηγίες [που 
αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ και 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ] ούτε από την 
οδηγία 2009/81/EΚ, η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας καθορίζεται με βάση το 
κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.
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παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, όταν τα 
διάφορα τμήματα της σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο 
της εν λόγω σύμβασης

Or. es

Τροπολογία 696
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν 
καλύπτονται ούτε από τις οδηγίες [που 
αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ και 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ] ούτε από την 
οδηγία 2009/81/EΚ, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, όταν τα 
διάφορα τμήματα της σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο 
της εν λόγω σύμβασης.

4. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως 
αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
προμήθεια ή άλλα στοιχεία που δεν 
καλύπτονται ούτε από τις οδηγίες [που 
αντικαθιστούν την οδηγία 2004/17/ΕΚ και 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ] ούτε από την 
οδηγία 2009/81/EΚ, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παροχή 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, όταν τα 
διάφορα τμήματα της σύμβασης είναι 
αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο 
της εν λόγω σύμβασης, με την επιφύλαξη 
των ενωσιακών νομοθετικών διατάξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που λαμβάνει υπόψη την ειδική κατά τομέα νομοθεσία. 

Τροπολογία 697
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης 
που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία και 
συμβάσεων που υπόκεινται [στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή την οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 
στην οδηγία 2009/81/ΕΚ, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παραχώρηση 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
αυτής.

Σε περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης 
που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία και 
συμβάσεων που υπόκεινται [στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή την οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 
στην οδηγία 2009/81/ΕΚ, η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας καθορίζεται με βάση το 
κύριο αντικείμενο των εν λόγω 
συμβάσεων.

Όταν τα διάφορα τμήματα τέτοιων 
συμβάσεων είναι αντικειμενικά αδύνατον 
να διαχωριστούν, η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας καθορίζεται με βάση το 
κύριο αντικείμενο των εν λόγω 
συμβάσεων.

Or. es

Τροπολογία 698
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης 
που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία και 
συμβάσεων που υπόκεινται [στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή την οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 
στην οδηγία 2009/81/ΕΚ21, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παραχώρηση 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
αυτής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης 
που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία και 
συμβάσεων που υπόκεινται [στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή την οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 
στην οδηγία 2009/81/ΕΚ21, το τμήμα της 
σύμβασης που συνιστά παραχώρηση 
καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία 
ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
αυτής.

Σε περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης 
που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία και 
συμβάσεων που υπόκεινται [στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή την οδηγία 2004/17/ΕΚ], το 
τμήμα της σύμβασης που συνιστά 
παραχώρηση καλυπτόμενη από την 
παρούσα οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 700
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα διάφορα τμήματα τέτοιων 
συμβάσεων είναι αντικειμενικά αδύνατον 
να διαχωριστούν, η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας καθορίζεται με βάση 
το κύριο αντικείμενο των εν λόγω 
συμβάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν 
ως αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
από την οδηγία 2009/81/ΕΚ καθώς και 
παραχωρήσεις ή άλλα στοιχεία που δεν 
εμπίπτουν σε καμιά από τις δύο οδηγίες, 
η σύμβαση δεν διέπεται από την παρούσα 
οδηγία υπό τον όρο ότι υφίσταται 
αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση 
μιας ενιαίας σύμβασης. Η απόφαση 
ανάθεσης ενιαίας σύμβασης μπορεί, 
ωστόσο, να μην ληφθεί με σκοπό την 
εξαίρεση των συμβάσεων από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Όταν τα διάφορα τμήματα τέτοιων 
συμβάσεων είναι αντικειμενικά αδύνατον 
να διαχωριστούν, η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας καθορίζεται με βάση 
το κύριο αντικείμενο των εν λόγω 
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συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν 
ως αντικείμενο παραχωρήσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
παραχωρήσεις ή άλλα στοιχεία που 
καλύπτονται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ, 
η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2009/81/ΕΚ υπό 
τον όρο ότι υφίσταται αντικειμενικός 
λόγος για την ανάθεση μιας ενιαίας 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται σε μια δέσμη τροπολογιών με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποφυγή 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 των συναφών άρθρων της Συνθήκης.

Τροπολογία 704
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η επιλογή ανάμεσα στην 
ανάθεση μιας ενιαίας σύμβασης 
παραχώρησης και στην ανάθεση 
περισσοτέρων χωριστών συμβάσεων δεν 
γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή της από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 705
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία από τις δραστηριότητες για 
τις οποίες προορίζεται η σύμβαση 
παραχώρησης που υπόκειται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
άλλη δεν περιλαμβάνεται σε αυτό και 
είναι αντικειμενικά αδύνατο να 
προσδιοριστεί για ποια δραστηριότητα 
προορίζεται κυρίως η παραχώρηση, η 
σύμβαση παραχώρησης συνάπτεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
εφαρμόζονται σε συμβάσεις 
παραχώρησης που συνάπτονται από 
αναθέτουσες αρχές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 706
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία από τις δραστηριότητες για τις 
οποίες προορίζεται η σύμβαση 
παραχώρησης που υπόκειται στις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και άλλη δεν 
περιλαμβάνεται σε αυτό και είναι 
αντικειμενικά αδύνατο να προσδιοριστεί 
για ποια δραστηριότητα προορίζεται 
κυρίως η παραχώρηση, η σύμβαση 
παραχώρησης συνάπτεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται σε συμβάσεις 
παραχώρησης που συνάπτονται από 
αναθέτουσες αρχές.

2. Όταν μία από τις δραστηριότητες για τις 
οποίες προορίζεται η σύμβαση 
παραχώρησης που υπόκειται στις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και άλλη δεν 
περιλαμβάνεται σε αυτό και είναι 
αντικειμενικά αδύνατο να προσδιοριστεί 
για ποια δραστηριότητα προορίζεται 
κυρίως η παραχώρηση, η σύμβαση 
παραχώρησης συνάπτεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται σε συμβάσεις 
παραχώρησης που συνάπτονται από 
αναθέτουσες αρχές, με την επιφύλαξη των 
ενωσιακών νομοθετικών διατάξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που λαμβάνει υπόψη την ειδική κατά τομέα νομοθεσία. 

Τροπολογία 707
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν μία από τις δραστηριότητες για την 
οποία προορίζεται η σύμβαση ή η 
σύμβαση παραχώρησης, υπόκειται στην 
παρούσα οδηγία και κάποια άλλη δεν 
υπόκειται ούτε στην παρούσα οδηγία, 
ούτε στην [οδηγία 2004/18/ΕΚ ή 
2004/17/ΕΚ] ή στην οδηγία 2009/81/ΕΚ22

και αν είναι αντικειμενικά αδύνατος ο 
καθορισμός της δραστηριότητας για την 
οποία προορίζεται κυρίως η σύμβαση ή η 
σύμβαση παραχώρησης, τότε η σύμβαση 
ή η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 708
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης σε 
προστατευόμενα εργαστήρια και 
οικονομικούς παράγοντες που έχουν ως 
κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζόμενων με 
αναπηρία ή εργαζόμενων σε μειονεκτική 
θέση, ή να προβλέπουν την εκτέλεση 
αυτών των συμβάσεων παραχώρησης στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 
το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς παράγοντες ή 
στα προγράμματα είναι άτομα με αναπηρία 
ή/και μειονεκτούντα πρόσωπα. Ο όρος 
«μειονεκτούντα πρόσωπα» περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων: τους ανέργους, πρόσωπα 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία 
στην ενσωμάτωση, ανθρώπους που 
κινδυνεύουν με αποκλεισμό, μέλη 
ευπαθών ομάδων και μέλη μειονοτήτων 
που μειονεκτούν. Η προκήρυξη της 
παραχώρησης παραπέμπει στην παρούσα 
διάταξη.

Or. en

Τροπολογία 709
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης σε 
προστατευόμενα εργαστήρια και 
οικονομικούς παράγοντες που έχουν ως 
κύριο σκοπό την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη εργαζόμενων με 
αναπηρία ή εργαζόμενων σε μειονεκτική 
θέση, ή να προβλέπουν την εκτέλεση 
αυτών των συμβάσεων παραχώρησης στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης, εφόσον στα εργαστήρια 
αυτά, στους οικονομικούς παράγοντες ή 
στα προγράμματα απασχολούνται άτομα 
με αναπηρία και/ή μειονεκτούντα 
πρόσωπα. Ο όρος «μειονεκτούντα 
πρόσωπα» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 
τους ανέργους, άτομα από οικογένειες 
μεταναστών, ανθρώπους που κινδυνεύουν 
με αποκλεισμό, μέλη ευπαθών ομάδων, 
μακροχρόνια νοσούντες και μέλη 
μειονοτήτων που μειονεκτούν.

Or. en

Τροπολογία 710
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προκήρυξη της παραχώρησης 
παραπέμπει στην παρούσα διάταξη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 711
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες 
έρευνας και ανάπτυξης με αριθμούς 
αναφοράς CPV 73000000-2 έως 
73436000-7, εξαιρουμένων των 73200000-
4, 73210000-7 ή 73220000-0, εφόσον 
πληρούνται και οι δύο ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες 
έρευνας και ανάπτυξης με αριθμούς 
αναφοράς CPV 73000000-2 έως 
73436000-7, εξαιρουμένων των 73200000-
4, 73210000-7 ή 73220000-0:

Or. en

Τροπολογία 712
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα οφέλη ανήκουν αποκλειστικά στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα για χρήση κατά την άσκηση της 
δραστηριότητάς του,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 713
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ 
ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 714
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 46 σχετικά με τους αριθμούς 
αναφοράς του παρόντος άρθρου, οσάκις 
πρέπει να αντικατοπτριστούν στην 
παρούσα οδηγία αλλαγές στην 
ονοματολογία CPV, χωρίς αυτές να 
συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 715
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 46 σχετικά με τους αριθμούς 
αναφοράς του παρόντος άρθρου, οσάκις 
πρέπει να αντικατοπτριστούν στην 
παρούσα οδηγία αλλαγές στην 
ονοματολογία CPV, χωρίς αυτές να 
συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 716
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι, 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, 
έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν 
απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία 
ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης, θα 
έπρεπε να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 717
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι, 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, 
έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν 
απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία 
ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης, θα 
έπρεπε να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 718
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ανάθεση των συμβάσεων πρέπει να 
προβλέπει τρόπους διασφάλισης της 
ένταξης και συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. it

Τροπολογία 719
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι όμιλοι οικονομικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
κοινοπραξιών, δύνανται να υποβάλλουν 
προσφορές ή υποψηφιότητες.

Or. it

Τροπολογία 720
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες 
φορείς δεν θεσπίζουν για τους εν λόγω 
ομίλους ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οποίες δεν επιβάλλονται 
σε μεμονωμένους υποψηφίους. Για την 

διαγράφεται
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υποβολή προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
απαιτούν από τους εν λόγω ομίλους να 
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες 
φορείς δεν θεσπίζουν για τους εν λόγω 
ομίλους ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οποίες δεν επιβάλλονται 
σε μεμονωμένους υποψηφίους. Για την 
υποβολή προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να 
απαιτούν από τους εν λόγω ομίλους να 
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα παράγραφο περιορίζεται η ευελιξία των αναθετόντων φορέων, ενώ δεν 
υφίσταται τέτοια ανάγκη. Τουτέστιν, η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας ρύθμισης δεν είναι 
εμφανής.

Τροπολογία 722
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτομένων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 27 και 35 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί παράγοντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων παραχώρησης 
και την ενημέρωση των υποψηφίων και 
των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 27 και 35 της παρούσας οδηγίας, ο 
εκχωρητής δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 
ως εμπιστευτικές, και συγκεκριμένα των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων.

Μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση 
θεμελιώνει ευθύνη για τον εκχωρητή.

Or. en

Τροπολογία 723
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτομένων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 27 και 35 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί παράγοντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτομένων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 27 και 35 της παρούσας οδηγίας και 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων των κρατών 
μελών και σε επίπεδο ΕΕ, η εποπτική 
αρχή παρέχει κατόπιν έγγραφου 
αιτήματος απεριόριστη, πλήρη, άμεση 
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τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και 
των εμπιστευτικών πτυχών των 
προσφορών.

και δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες 
συμβάσεις. Μπορεί να μη χορηγηθεί 
πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των 
συμβάσεων εάν η γνωστοποίησή τους 
ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων, να είναι αντίθετη κατά τα άλλα 
προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει 
τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών 
παραγόντων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Η πρόσβαση στα τμήματα που μπορούν 
να γνωστοποιηθούν πρέπει να παρέχεται 
εντός εύλογης προθεσμίας.
Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα 
πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των 
πληροφοριών πρέπει να επιτρέπεται να 
τις δημοσιοποιεί.

Or. de

Τροπολογία 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτομένων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 27 και 35 της παρούσας οδηγίας, η 
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί παράγοντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των 
συναπτόμενων συμβάσεων παραχώρησης
και την ενημέρωση των υποψηφίων και 
των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 27 και 35 της παρούσας οδηγίας, ο 
εκχωρητής δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 
φορείς και τις οποίες ευλόγως έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
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συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

Μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση 
θεμελιώνει ευθύνη για τον εκχωρητή.
Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τη 
δημοσιοποίηση συμβάσεων που 
συνάφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν αλλαγών που ακολούθησαν.

Or. en

Τροπολογία 725
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις στους οικονομικούς 
παράγοντες, με στόχο την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 726
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 

2. Ο εκχωρητής μπορεί να επιβάλλει 
απαιτήσεις στους οικονομικούς 
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στους οικονομικούς παράγοντες, με στόχο 
την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών που 
παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
παραχώρησης.

παράγοντες, με στόχο την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών τις οποίες διαθέτει μέσω 
της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης.

Μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση 
θεμελιώνει ευθύνη για τον οικονομικό 
παράγοντα.

Or. en

Τροπολογία 727
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
[...]

Or. en

Τροπολογία 728
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, 
καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι 
γενικώς διαθέσιμα στο κοινό και 
διαλειτουργικά με τις γενικά 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών και δεν 
περιορίζουν την πρόσβαση των 

διαγράφεται
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οικονομικών παραγόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Οι 
τεχνικές λεπτομέρειες και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών για την 
ηλεκτρονική λήψη που θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με το πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου παρατίθενται στο 
παράρτημα XII.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 46 με σκοπό την τροποποίηση 
των τεχνικών λεπτομερειών και 
χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο 
παράρτημα XII ένεκα τεχνολογικών 
εξελίξεων ή για διοικητικούς λόγους.
Προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαλειτουργικότητα των τεχνικών 
μορφοτύπων καθώς και των προτύπων 
για την επεξεργασία και την αποστολή 
μηνυμάτων, ιδιαίτερα σε διασυνοριακό 
πλαίσιο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 46 για να θεσπίσει 
την υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένων 
τεχνικών προτύπων, τουλάχιστον όσον 
αφορά τη χρήση ηλεκτρονικής υποβολής, 
ηλεκτρονικών καταλόγων και μέσων 
ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 729
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν είναι απαραίτητο, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς μπορούν 
να απαιτούν τη χρήση εργαλείων που δεν 
είναι γενικώς διαθέσιμα, με την 
προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά 
μέσα πρόσβασης.

διαγράφεται
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Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν 
κατάλληλα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:
α) προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και 
πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα 
στα εν λόγω εργαλεία από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΧ ή από την ημερομηνία αποστολής της 
πρόσκλησης επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος· το κείμενο της 
προκήρυξης ή η πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει 
τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία 
διατίθενται τα εν λόγω εργαλεία·
β) διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη 
διαφορετικά από την αναθέτουσα αρχή 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης 
παραχώρησης χρησιμοποιώντας 
προσωρινά αδειοδοτικά () διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο χωρίς επιπλέον χρέωση·
γ) υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο 
για την ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 730
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται 
για τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής 
διαβίβασης και παραλαβής προσφορών, 
καθώς και ηλεκτρονικής διαβίβασης και 
παραλαβής αιτήσεων:

διαγράφεται
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α) στους ενδιαφερομένους διατίθενται 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές 
για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 
και αιτήσεων συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κρυπτογράφησης και της 
χρονοσήμανσης·
β) οι μηχανισμοί, οι μέθοδοι 
πιστοποίησης και οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές πληρούν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος XII·
γ) οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν το
επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για τα 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στα 
διάφορα στάδια της ακολουθούμενης 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης. Το εν λόγω επίπεδο είναι 
ανάλογο με τους συνεπαγόμενους 
κινδύνους.
δ) στις περιπτώσεις που απαιτούνται
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές 
όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/93/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τις 
υπογραφές οι οποίες υποστηρίζονται από 
αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης ο οποίος 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/EΚ 
της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το εάν 
έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή 
διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την 
επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο 
μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, 
βάσει των μορφοτύπων που έχουν 
καθιερωθεί με την απόφαση 2011/130/EΕ 
της Επιτροπής, και να θέτουν σε 
εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
μπορούν να επεξεργαστούν τεχνικά τους 
εν λόγω μορφοτύπους·
ii) σε περίπτωση προσφορών που 
υπογράφονται με την υποστήριξη ενός 
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αναγνωρισμένου πιστοποιητικού το οποίο 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης, δεν πρέπει να εφαρμόζουν 
πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να 
εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω 
υπογραφών από τους προσφέροντες.

Or. en

Τροπολογία 731
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 2 – Κεφάλαιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο -Ι
Γενικές αρχές
Άρθρο -26
Ελευθερία του εκχωρητή να οργανώσει 
τη διαδικασία
Ο εκχωρητής έχει την ελευθερία να 
οργανώσει τη διαδικασία για την επιλογή 
παραχωρησιούχου με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, με μόνα δύο 
υποχρεωτικά στάδια να είναι η 
δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης 
παραχώρησης κατά την έναρξη της 
διαδικασίας, εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο 
άρθρο 26 παράγραφος 5, και η 
δημοσίευση της γνωστοποίησης 
ανάθεσης κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας.
Ο εκχωρητής μπορεί να προβλέπει 
ενδιάμεσα στάδια κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, όπως είναι η 
διαβίβαση πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών προς υποψηφίους που έχουν 
ανταποκριθεί δεόντως στην προκήρυξη 
της σύμβασης παραχώρησης.
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Άρθρο - 26 α
Γενικές αρχές
1. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
ανατίθενται στη βάση των κριτηρίων που 
ορίζει ο εκχωρητής σύμφωνα με το άρθρο 
38α, υπό τον όρο ότι πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, 
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 
προβλέπονται στη διακήρυξη της 
παραχώρησης ή στην πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς και στα έγγραφα 
της παραχώρησης·
β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος
i) δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή στη 
διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 36 και 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του 
άρθρου 39, και
ii) πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει ο εκχωρητής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 36.
2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, ο εκχωρητής αντιμετωπίζει 
τους οικονομικούς παράγοντες ισότιμα 
και ενεργεί με διαφανή και αναλογικό 
τρόπο. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά 
τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν 
ορισμένους υποψηφίους ή προσφέροντες 
σε σχέση με άλλους. Ο σχεδιασμός της 
σύμβασης παραχώρησης δεν γίνεται με 
στόχο την εξαίρεσή της από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή τον 
τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.
3. Ο εκχωρητής και ο οικονομικός 
παράγων ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης της παραχώρησης, όπως 
αυτές ορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις, την εθνική νομοθεσία και τις 
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διατάξεις του διεθνούς εργασιακού 
δικαίου.
Ο εκχωρητής έχει πλήρη ελευθερία να 
διευκρινίζει σε έγγραφα της ανάθεσης 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
που υπερβαίνουν τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις. Περιλαμβάνεται σε αυτά η 
συμμόρφωση με τη Σύμβαση αριθ. 94 του 
ΔΟΕ, ακόμη και σε περιπτώσεις που η εν 
λόγω σύμβαση δεν έχει ενσωματωθεί στο 
εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 732
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -26 και -26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -26
Ελευθερία οργάνωσης της διαδικασίας 

από τον αναθέτοντα
Ο αναθέτων έχει την ευχέρεια να 
οργανώνει τη διαδικασία επιλογής του 
παραχωρησιούχου κατά το δοκούν υπό 
την αίρεση της τήρησης των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας· τα μόνα δύο 
υποχρεωτικά στάδια είναι η δημοσίευση 
της προκήρυξης παραχώρησης, στην 
αρχή της διαδικασίας, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 και στο άρθρο 26, παράγραφος 5, 
και η ανακοίνωση της ανάθεσης, στο 
τέλος της διαδικασίας.
Ο αναθέτων μπορεί να προβλέπει και 
ενδιάμεσα στάδια κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, όπως την
αποστολή πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς στους υποψηφίους που, 
ενδεχομένως, έχουν απαντήσει στην 
προκήρυξη προσχώρησης.



PE497.782v03-00 146/153 AM\916802EL.doc

EL

Άρθρο -26 α
Γενικές αρχές

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
ανατίθενται με βάση τα κριτήρια που 
ορίζει ο αναθέτων σύμφωνα με το άρθρο 
38α, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προσφορά ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια που προβλέπονται στην 
προκήρυξη της παραχώρησης ή στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών καθώς 
και στα έγγραφα της παραχώρησης·
β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος
i) δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 36 παράγραφοι 5 και 7 και υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 39, παράγραφος 8·
ii) πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με το 
άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 3.
2. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 
παραχώρησης ο αναθέτων αντιμετωπίζει 
τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφανή 
και αναλογικό τρόπο. Ειδικότερα, δεν 
παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί 
διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να 
ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε 
σχέση με άλλους. Η διαδικασία ανάθεσης 
της παραχώρησης δεν μπορεί να 
σχεδιάζεται με στόχο την εξαίρεσή της 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού.
3. Ο αναθέτων εξασφαλίζει ότι ο 
οικονομικός παράγοντας τηρεί τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την κοινωνική προστασία και τις 
συνθήκες απασχόλησης, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις 
που ισχύουν στον τόπο όπου εκτελείται η 
σύμβαση παραχώρησης, ενώ παράλληλα 
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διαθέτει τη δυνατότητα να καθορίζει 
πρόσθετα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στο άρθρο -26 μιας παραγράφου σχετικά με την τήρηση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη νέα δομή του κειμένου που προτείνει ο εισηγητής.

Τροπολογία 733
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών 
παραχώρησης περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται σε μέρος 
του παραρτήματος IV και, κατά 
περίπτωση, οιαδήποτε άλλη πληροφορία 
που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα 
με το μορφότυπο τυποποιημένων 
εντύπων.

2. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών 
παραχώρησης περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται σε μέρος 
του παραρτήματος IV και, κατά 
περίπτωση, οιαδήποτε άλλη πληροφορία 
που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

Or. en

Τροπολογία 734
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο εκχωρητής και ο οικονομικός 
παράγων ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στον 
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τόπο εκτέλεσης της παραχώρησης, όπως 
αυτές ορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις, την εθνική νομοθεσία και τις 
διατάξεις του διεθνούς εργασιακού 
δικαίου.
Ο εκχωρητής έχει πλήρη ελευθερία να 
διευκρινίζει σε έγγραφα της ανάθεσης 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
που υπερβαίνουν τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις. Περιλαμβάνεται σε αυτά η 
συμμόρφωση με τη Σύμβαση αριθ. 94 του 
ΔΟΕ, ακόμη και σε περιπτώσεις που η εν 
λόγω σύμβαση δεν έχει ενσωματωθεί στο 
εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 735
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να 
συνάψουν σύμβαση παραχώρησης για 
κοινωνικές και λοιπές ειδικές υπηρεσίες 
γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
σχεδιαζόμενη ανάθεση παραχώρησης 
μέσω της δημοσίευσης προκήρυξης 
προκαταρκτικής ενημέρωσης όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη 
του οικονομικού έτους. Οι εν λόγω 
προκηρύξεις περιέχουν τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο παράρτημα XIII.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να 
συνάψουν σύμβαση παραχώρησης για 
κοινωνικές και λοιπές ειδικές υπηρεσίες 
γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
σχεδιαζόμενη ανάθεση παραχώρησης 
μέσω της δημοσίευσης προκήρυξης 
προκαταρκτικής ενημέρωσης όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη του 
οικονομικού έτους. Οι εν λόγω 
προκηρύξεις περιέχουν τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο παράρτημα XIII.

3. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να 
συνάψουν σύμβαση παραχώρησης για 
κοινωνικές και λοιπές ειδικές υπηρεσίες 
που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
σχεδιαζόμενη ανάθεση παραχώρησης 
μέσω της δημοσίευσης προκήρυξης 
προκαταρκτικής ενημέρωσης όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη του 
οικονομικού έτους. Οι εν λόγω 
προκηρύξεις περιέχουν τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο παράρτημα XIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απουσία παραπομπής.

Τροπολογία 737
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα εν λόγω 
τυποποιημένα έντυπα. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 48.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 738
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν προκήρυξη παραχώρησης 
σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας 
ανάθεσης παραχώρησης, δεν έχει 
υποβληθεί καμία προσφορά, καμία 
κατάλληλη προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής, υπό τον όρο ότι δεν έχουν 
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι 
της παραχώρησης και με την 
προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική 
έκθεση στην Επιτροπή ή στο εθνικό 
όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84 της οδηγίας 
[που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ], μετά από αίτημά τους.
β) όταν τα έργα ή οι υπηρεσίες μπορούν 
παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο 
οικονομικό παράγοντα εξαιτίας της 
απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς 
λόγους, της προστασίας διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων 
ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή της προστασίας άλλων 
αποκλειστικών δικαιωμάτων και όταν δεν 
υπάρχει εύλογη εναλλακτική επιλογή ή 
δυνατότητα υποκατάστασης και η 
απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 
παραμέτρων ανάθεσης της 
παραχώρησης·
γ) για νέα έργα ή υπηρεσίες που 
συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων 
έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό παράγοντα στον οποίο οι ίδιες 
αναθέτουσες αρχές ή οι ίδιοι αναθέτοντες 
φορείς ανέθεσαν αρχική σύμβαση 
παραχώρησης υποκείμενη στην 
υποχρέωση της παραγράφου 1, υπό την 
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προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με ένα βασικό 
σχέδιο έργου για το οποίο ανατέθηκε η 
αρχική παραχώρηση. Το βασικό σχέδιο 
έργου αναφέρει την έκταση πιθανών 
συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών 
και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα 
ανατεθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπέρμετρα λεπτομερής περιγραφή με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα σφαλμάτων κατά 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Αρκεί η υποχρέωση έκδοσης γνωστοποίησης 
παραχώρησης με χρήση του δέοντος μορφοτύπου.

Τροπολογία 739
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν 
προκήρυξη παραχώρησης σε οιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν 
προκήρυξη παραχώρησης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 30 της οδηγίας σχετικά με 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
[πρώην οδηγία 2004/18/ΕΚ της 
31ης Μαρτίου 2004].

Or. de

Τροπολογία 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν 
προκήρυξη παραχώρησης σε οιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν 
προκήρυξη παραχώρησης στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 30 της 
οδηγίας [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ]:

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω γίνεται αναφορά στην οδηγία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου 
ότι είναι σκόπιμο στην προκείμενη περίπτωση να ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας 
ανάθεσης παραχώρησης, δεν έχει 
υποβληθεί καμία προσφορά, καμία 
κατάλληλη προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής, υπό τον όρο ότι δεν έχουν 
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι 
της παραχώρησης και με την 
προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική 
έκθεση στην Επιτροπή ή στο εθνικό 
όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84 της οδηγίας 
[που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ], μετά από αίτημά τους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στη νέα διατύπωση της συνολικής παραγράφου.
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