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Τροπολογία 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Διαγραφή για λόγους συνοχής με την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 30 αυτής.

Τροπολογία 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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δυνατότητα υποκατάστασης και η 
απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 
παραμέτρων ανάθεσης της 
παραχώρησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στην αναδιατύπωση ολόκληρης της παραγράφου.

Τροπολογία 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνοχής με την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 30 αυτής.

Τροπολογία 745
Herbert Dorfmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διασφαλίζουν σε κάποιον οικονομικό 
παράγοντα τη διάθεση εδάφους και 
άλλων μη ανταλλάξιμων κεφαλαιακών 
κονδυλίων, ουσιαστικών και 
απαραίτητων για την εκτέλεση της 
σύμβασης παραχώρησης, και όταν δεν 
υπάρχει εύλογη εναλλακτική επιλογή ή 
δυνατότητα υποκατάστασης και η απουσία 
ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 
τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων 
ανάθεσης της παραχώρησης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην ανάγκη προστασίας εμπράγματων δικαιωμάτων, όπως το 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας, ή υποχρεώσεων, όπως τα δικαιώματα που αποκτώνται μέσω 
σύμβασης μίσθωσης ή ενοικίασης, τα οποία ένας οικονομικός παράγοντας μπορεί να έχει για 
συγκεκριμένους και ειδικούς χώρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και/ή της 
υπηρεσίας που ορίζει η σύμβαση παραχώρησης, εντάσσοντας τα δικαιώματα αυτά στην ομάδα 
των «λοιπών αποκλειστικών δικαιωμάτων» στα οποία αναφέρεται ήδη το παρόν κείμενο.

Τροπολογία 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στην αναδιατύπωση ολόκληρης της παραγράφου.

Τροπολογία 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι σύμφωνα με ένα βασικό 
σχέδιο έργου για το οποίο ανατέθηκε η 
αρχική παραχώρηση. Το βασικό σχέδιο 

διαγράφεται
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έργου αναφέρει την έκταση πιθανών 
συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών 
και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα 
ανατεθούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνοχής με την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 30 αυτής.

Τροπολογία 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για την παραχώρηση δημόσιων 
αγαθών που προορίζονται για την παροχή 
κολυμβητικών τουριστικών υπηρεσιών 
έπειτα από πρωτοβουλία και αίτημα του 
οικονομικού φορέα και αποτελούν 
προϋπόθεση για τη λειτουργία της 
εταιρείας του, ώστε η ακύρωση της 
σύμβασης παραχώρησης θα είχε ως 
αποτέλεσμα την απώλεια του 
δικαιώματός του στην περιουσία της 
ίδιας της εταιρείας.

Or. it

Τροπολογία 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για την παραχώρηση δημόσιων 
αγαθών που προορίζονται για την παροχή 
υπηρεσιών έπειτα από αίτημα του 
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οικονομικού φορέα στον οποίο οι ίδιες 
αναθέτουσες αρχές ή οι ίδιοι αναθέτοντες 
φορείς ανέθεσαν αρχική σύμβαση 
παραχώρησης υποκείμενη στην 
υποχρέωση της παραγράφου 1, εφόσον η 
ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης 
θα είχε, στην πραγματικότητα, ως 
αποτέλεσμα την παύση της 
δραστηριότητας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προστασία των μικρομονάδων, συχνά οικογενειακού 
χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στον τομέα της παροχής κολυμβητικών 
τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον οι εταιρείες αυτές θα πάψουν να λειτουργούν σε περίπτωση 
απώλειας της σύμβασης παραχώρησης.

Τροπολογία 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) για την παραχώρηση δημόσιων 
αγαθών που προορίζονται για την παροχή 
κολυμβητικών τουριστικών υπηρεσιών 
έπειτα από πρωτοβουλία και αίτημα του 
οικονομικού φορέα και αποτελούν 
προϋπόθεση για τη λειτουργία της 
εταιρείας του, εφόσον η ακύρωση της 
σύμβασης παραχώρησης θα είχε ως 
αποτέλεσμα την απώλεια του 
δικαιώματός του στην περιουσία της 
ίδιας της εταιρείας.

Or. it

Τροπολογία 751
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόλις δημοπρατηθεί το πρώτο έργο 
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος για τα επόμενα έργα ή 
τις υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόλις δημοπρατηθεί το πρώτο έργο 
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος για τα επόμενα έργα ή 
τις υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνοχής με την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 30 αυτής.

Τροπολογία 753
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του διαγράφεται
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πρώτου εδαφίου, μια προσφορά δεν 
θεωρείται κατάλληλη εφόσον:
– δεν είναι κανονική ή αποδεκτή, και
– είναι εντελώς άσχετη με την 
παραχώρηση, καθώς δεν είναι δυνατή η 
ικανοποίηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα όπως ορίζονται στα έγγραφα της 
παραχώρησης.
Οι προσφορές θεωρούνται αντικανονικές 
εάν δεν συμμορφώνονται με τα έγγραφα 
της παραχώρησης ή εάν οι 
προσφερόμενες τιμές προστατεύονται 
από τις συνήθεις δυνάμεις του 
ανταγωνισμού·
Οι προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες 
σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) έχουν παραληφθεί με καθυστέρηση·
β) υποβλήθηκαν από προσφέροντες που 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα· 
γ)
γ) η τιμή τους υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα όπως έχει οριστεί 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
ανάθεσης της παραχώρησης και έχει 
τεκμηριωθεί γραπτώς·
δ) κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά διεξοδικό και αυξάνει ως εκ τούτου τις πιθανότητες σφαλμάτων κατά την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης. Αρκεί η υποχρέωση έκδοσης προκήρυξης παραχώρησης με τη χρήση 
του κατάλληλου εντύπου.

Τροπολογία 754
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του 
πρώτου εδαφίου, μια προσφορά δεν 
θεωρείται κατάλληλη εφόσον:

Για τους σκοπούς της παραγράφου 5α, μια 
προσφορά δεν θεωρείται κατάλληλη 
εφόσον είναι εντελώς άσχετη με την 
παραχώρηση καθώς δεν είναι δυνατή η 
ικανοποίηση των αναγκών του 
αναθέτοντα όπως ορίζονται στα έγγραφα 
της παραχώρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθούν και να περιορισθούν οι περιπτώσεις (οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 5α/τροπολογία 145 του εισηγητή) κατά τις οποίες ο αναθέτων δεν 
υποχρεούται να δημοσιεύσει μια νέα προκήρυξη παραχώρησης. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι 
προσφορές δεν έχουν καμία σχέση με την παραχώρηση. Ως εκ τούτου, ο περαιτέρω 
προσδιορισμός του μη κανονικού ή μη αποδεκτού χαρακτήρα της προσφοράς δεν έχει καμία 
χρησιμότητα.

Τροπολογία 755
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν είναι κανονική ή αποδεκτή, και διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθούν και να περιορισθούν οι περιπτώσεις (οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 5α/τροπολογία 145 του εισηγητή) κατά τις οποίες ο αναθέτων δεν 
υποχρεούται να δημοσιεύσει μια νέα προκήρυξη παραχώρησης. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι 
προσφορές δεν έχουν καμία σχέση με την παραχώρηση. Ως εκ τούτου, ο περαιτέρω 
προσδιορισμός του μη κανονικού ή μη αποδεκτού χαρακτήρα της προσφοράς δεν έχει καμία 
χρησιμότητα. Βλέπε την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 26 παράγραφος 6 
εδάφιο 1.
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Τροπολογία 756
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι εντελώς άσχετη με την 
παραχώρηση, καθώς δεν είναι δυνατή η 
ικανοποίηση των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα όπως ορίζονται στα έγγραφα της 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθούν και να περιορισθούν οι περιπτώσεις (οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 5α/τροπολογία 145 του εισηγητή) κατά τις οποίες ο αναθέτων δεν 
υποχρεούται να δημοσιεύσει μια νέα προκήρυξη παραχώρησης. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι 
προσφορές δεν έχουν καμία σχέση με την παραχώρηση. Ως εκ τούτου, ο περαιτέρω 
προσδιορισμός του μη κανονικού ή μη αποδεκτού χαρακτήρα της προσφοράς δεν έχει καμία 
χρησιμότητα. Βλέπε την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 26 παράγραφος 6 
εδάφιο 1.

Τροπολογία 757
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσφορές θεωρούνται αντικανονικές 
εάν δεν συμμορφώνονται με τα έγγραφα 
της παραχώρησης ή εάν οι 
προσφερόμενες τιμές προστατεύονται 
από τις συνήθεις δυνάμεις του 
ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθούν και να περιορισθούν οι περιπτώσεις (οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 5α/τροπολογία 145 του εισηγητή) κατά τις οποίες ο αναθέτων δεν 
υποχρεούται να δημοσιεύσει μια νέα προκήρυξη παραχώρησης. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι 
προσφορές δεν έχουν καμία σχέση με την παραχώρηση. Ως εκ τούτου, ο περαιτέρω 
προσδιορισμός του μη κανονικού ή μη αποδεκτού χαρακτήρα της προσφοράς δεν έχει καμία 
χρησιμότητα. Βλέπε την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 26 παράγραφος 6 
εδάφιο 1.

Τροπολογία 758
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες 
σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) έχουν παραληφθεί με καθυστέρηση·
β) υποβλήθηκαν από προσφέροντες που 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα· 
γ) η τιμή τους υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα όπως έχει οριστεί 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
ανάθεσης της παραχώρησης και έχει 
τεκμηριωθεί γραπτώς·
δ) κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθούν και να περιορισθούν οι περιπτώσεις (οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 5α/τροπολογία 145 του εισηγητή) κατά τις οποίες ο αναθέτων δεν 
υποχρεούται να δημοσιεύσει μια νέα προκήρυξη παραχώρησης. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι 
προσφορές δεν έχουν καμία σχέση με την παραχώρηση. Ως εκ τούτου, ο περαιτέρω 
προσδιορισμός του μη κανονικού ή μη αποδεκτού χαρακτήρα της προσφοράς δεν έχει καμία 
χρησιμότητα. Βλέπε την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 26 παράγραφος 6 
εδάφιο 1.
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Τροπολογία 759
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Γενικές αρχές

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
ανατίθενται στη βάση των κριτηρίων που 
ορίζει ο εκχωρών 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 
ανάθεσης της σύμβασης 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 
δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 
39, και
ii) πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν 
οριστεί από τον εκχωρούντα σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 36,
iii) πληροί τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαίου, των 
κανόνων και των προτύπων στους τομείς 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, όπως 
ορίζονται από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία και από τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στον τόπο όπου 
εκτελείται το έργο, η υπηρεσία ή η 
προμήθεια.
2. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 
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παραχώρησης, ο εκχωρών μεταχειρίζεται 
ισότιμα τους οικονομικούς παράγοντες 
και ενεργεί με διαφάνεια και 
αναλογικότητα. 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 
διαδικασίας ανάθεσης 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 εκχωρών και ο οικονομικός 
παράγοντας τηρούν τις υποχρεώσεις όσον 
αφορά την κοινωνική και εργασιακή 
προστασία και τις συνθήκες εργασίας που 
ισχύουν στον τόπο όπου εκτελείται η 
σύμβαση παραχώρησης, όπως ορίζεται 
από τις συλλογικές συμβάσεις, την εθνική 
νομοθεσία και τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις 
διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου.
Ο εκχωρών έχει πλήρη ελευθερία να 
διευκρινίζει στα τεύχη δημοπράτησης 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
που υπερβαίνουν αυτές τις υποχρεώσεις. 
Αυτό περιλαμβάνει και τη συμμόρφωση 
με τη σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ, ακόμα 
και αν η σύμβαση δεν έχει μεταφερθεί 
στην εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 760
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
εκείνες τις συμβάσεις παραχώρησης 

διαγράφεται
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υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη 
αξία, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 5, ισούται ή υπερβαίνει τα 
2.500.000 ευρώ, με μόνη εξαίρεση τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και τις λοιπές 
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 17.

Or. en

Τροπολογία 761
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εν λόγω ανακοινώσεις περιέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα V ή σε σχέση με 
παραχωρήσεις για κοινωνικές υπηρεσίες 
και άλλες ειδικές υπηρεσίες τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙ και δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 762
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
[...]

Or. en
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Τροπολογία 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
[...]

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 764
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 και 
οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές 
δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν 
από τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 
28.
2. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις 
που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν 
περιλαμβάνουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από εκείνες που περιέχονται στις 
προκηρύξεις και στις γνωστοποιήσεις που
αποστέλλονται στην Επιτροπή αλλά 
αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής 
της προκήρυξης ή της γνωστοποίησης 
στην Επιτροπή.
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Or. en

Τροπολογία 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 και 
οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές 
δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν 
από τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 
28.
2. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις 
που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν 
περιλαμβάνουν άλλες πληροφορίες εκτός 
από εκείνες που περιέχονται στις 
προκηρύξεις και στις γνωστοποιήσεις που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή αλλά 
αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής 
της προκήρυξης ή της γνωστοποίησης 
στην Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
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Ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των 
εγγράφων της παραχώρησης
1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς παρέχουν ελεύθερη 
και πλήρη άμεση πρόσβαση δωρεάν με 
ηλεκτρονικά μέσα στα έγγραφα της 
παραχώρησης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμφωνα 
με το άρθρο 28 ή την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών. Τ Στο κείμενο της 
προκήρυξης ή των εν λόγω προσκλήσεων 
διευκρινίζεται η διεύθυνση διαδικτύου 
στην οποία διατίθεται η εν λόγω 
τεκμηρίωση.
2. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς ή οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα έγγραφα της παραχώρησης το 
αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την 
παραλαβή των προσφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Προστασία καταγγέλλοντος

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς εφαρμόζουν εσωτερικές 
διαδικασίες καταγγελίας παρατυπιών για 
το προσωπικό προκειμένου να 
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διασφαλίσουν ότι:
α) οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού 
(συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά 
απασχολουμένων, των συμβασιούχων, 
των εκπαιδευομένων και των συμβούλων) 
που προβαίνει σε καλή τη πίστει 
δημοσιοποίηση σχετικά με κάθε τύπο 
ουσιαστικού αδικήματος προστατεύεται 
από οποιαδήποτε και από όλες τις μορφές 
αντεκδίκησης, παρενόχλησης ή 
επιβλαβούς πράξης·
β) διατηρείται το απόρρητο της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος εκτός αν 
ο ίδιος το αποποιηθεί·
γ) διατίθενται επαρκείς μηχανισμοί για 
αποκαλύψεις, όπως γραμμές βοήθειας ή 
διαδικτυακά μέσα·
δ) εάν ένας πληροφοριοδότης έχει 
υποστεί αντίποινα, έχει το δικαίωμα 
δίκαιης ακρόασης ενώπιον αμερόληπτου 
δικαιοδοτικού οργάνου και 
αποζημιώνεται πλήρως· όσοι 
διαπράττουν πράξεις αντεκδίκησης 
υφίστανται τις δέουσες κυρώσεις·
ε) οι αποκαλύψεις διερευνώνται δεόντως 
και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα (αν 
χρειαστεί) καθώς και ότι οι 
καταγγέλλοντες έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες·
στ) τα διευθυντικά στελέχη 
υποχρεώνονται να αποδεικνύουν ότι 
οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται εις βάρος 
καταγγέλλοντος αιτιολογείται με βάση 
σκεπτικό άλλο από την καταγγελία·
ζ) προστατεύονται οι ανακριβείς 
γνωστοποιήσεις, εάν πραγματοποιούνται 
καλή τη πίστει· οι δημοσιοποιήσεις που 
αποδεικνύεται ότι έγιναν κακή τη πίστει 
δεν προστατεύονται·
η) η διοίκηση και το προσωπικό 
εκπαιδεύονται επαρκώς στα δικαιώματα, 
την πολιτική και τις διαδικασίες της 
διατύπωσης καταγγελίας·



AM\916835EL.doc 21/164 PE497.783v03-00

EL

θ) η πολιτική της διατύπωσης 
καταγγελίας παρακολουθείται και 
αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από 
ανεξάρτητους φορείς·
ι) η εξωτερική καταγγελία παρατυπιών σε 
αιρετούς αξιωματούχους, ΜΚΟ, μέσα 
ενημέρωσης και άλλους κατάλληλους 
φορείς προστατεύεται εάν δεν υπάρχουν 
εσωτερικά κανάλια ή τα υπάρχοντα δεν 
λειτουργούν.

Or. en

Τροπολογία 768
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Καταπολέμηση της διαφθοράς και 

πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
καταπολέμηση της απάτης, της 
ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς και για 
την πρόληψη της σύγκρουσης 
συμφερόντων, με σκοπό τη διασφάλιση 
της διαφάνειας της διαδικασίας 
ανάθεσης και της ίσης μεταχείρισης όλων 
των υποψηφίων και προσφερόντων.
Τα εγκριθέντα μέτρα δημιουργούν και 
εφαρμόζουν έναν πλήρη και 
αποτελεσματικό δείκτη προειδοποίησης 
καθώς και συστήματα παρακολούθησης 
για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
εξάλειψη αναφορών σχετικών με 
κρούσματα απάτης, διαφθοράς, 
συγκρούσεων συμφερόντων και άλλων 
σοβαρών παρατυπιών που αφορούν τις 
συμβάσεις παραχώρησης. Όσον αφορά τη 
σύγκρουση συμφερόντων, παρέχουν τη 
δυνατότητα αποκλεισμού προσφέροντος 
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ή υποψηφίου από τη διαδικασία μόνον 
όταν η σύγκρουση συμφερόντων δεν 
μπορεί να αποκατασταθεί
αποτελεσματικά με άλλα μέσα.

Or. en

Τροπολογία 769
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
[...]

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό. Οι γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
διαφάνειας και της αναλογικότητας περιλαμβάνονται ήδη στο άρθρο 7 της οδηγίας.

Τροπολογία 770
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
[...]

Or. en

Τροπολογία 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



AM\916835EL.doc 23/164 PE497.783v03-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τεχνικές προδιαγραφές και/ή οι 
λειτουργικές απαιτήσεις ορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης και 
συμμορφώνονται με την αρχή της 
ισότιμης πρόσβασης των οικονομικών 
παραγόντων στη διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης παραχώρησης και δεν έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα 
των δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης 
στον ανταγωνισμό. 
Ειδικότερα, εκτός εάν δικαιολογείται από 
το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και/ή λειτουργικές 
απαιτήσεις δεν περιέχουν μνεία
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος ή διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, 
όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης· η μνεία ή παραπομπή αυτή 
πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρχικό σχέδιο πρότασης απλώς αναπαράγει τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της 
βασικής οδηγίας, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για τις 
συμβάσεις παραχώρησης. Ο εισηγητής προτείνει να γίνεται μια πιο ήπια αναφορά στις τεχνικές 
προδιαγραφές στο νέο άρθρο 38β, αλλά η εν λόγω αναφορά θα ήταν πιθανώς καλύτερο να 
παραμείνει στο άρθρο 32. Θα ήταν σκόπιμο να αφαιρεθούν όλες οι αναφορές στις τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει προσεγγίσεις προστατευτισμού. 
Αυτό αποτελεί προσθήκη στην πρόταση του εισηγητή.
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Τροπολογία 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης 
να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των αιτούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου της 
διάρκειας ζωής τους όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 σημείο 14.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές διευκρινίζουν 
επίσης εάν απαιτείται η μεταβίβαση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.
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Τροπολογία 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις αναθέσεις παραχωρήσεων 
που προορίζονται για χρήση από 
πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ 
κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές 
καταρτίζονται με τρόπο ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
προσβασιμότητας για άτομα με 
αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους 
χρήστες, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν έχουν θεσπιστεί υποχρεωτικά 
πρότυπα προσβασιμότητας βάσει 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι 
τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα 
κριτήρια προσβασιμότητας, ορίζονται με 
παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγγυώνται 
ισότιμη πρόσβαση για τους οικονομικούς 
παράγοντες στη διαδικασία ανάθεσης 
παραχώρησης και δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα 
των δημοσίων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών 
εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον είναι 
σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης, οι 
τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να 
διατυπώνονται με έναν από τους 
κατωτέρω τρόπους:

διαγράφεται

α) με αναφορά στις επιδόσεις ή 
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λειτουργικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, με 
την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι 
αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν 
στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο της σύμβασης και στις 
αναθέτουσες αρχές ή στους αναθέτοντες 
φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση·
β) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα VIII με την εξής σειρά 
προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που 
μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκά 
πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή 
πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα 
αναφοράς που καθιερώνονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά 
πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή 
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον 
τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού 
και της εκτέλεσης των έργων και της 
χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε 
παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή 
ισοδύναμο».
γ) με αναφορά στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α), παραπέμποντας, ως 
τεκμήριο της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
δ) με παραπομπή στις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) για ορισμένα χαρακτηριστικά 
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις 
λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) για ορισμένα άλλα 
χαρακτηριστικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 778
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. με παραπομπή σε κοινωνικές 
παραμέτρους σχετικές με το εξωτερικό 
κοινωνικό κόστος που συνδέεται άμεσα 
με τον κύκλο ζωής, όπως είναι οι 
επιπτώσεις της παραγωγής στο γύρω 
περιβάλλον και σε γειτονικές κοινότητες· 
στα κοινωνικά δεδομένα και τους όρους 
απασχόλησης που διέπουν την υγεία και 
την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλεια και τις συνθήκες 
εργασίας, όπως έχουν θεσπισθεί στη 
νομοθεσία της ΕΕ, σε εθνικούς νόμους, 
κανόνες ή διοικητικές διατάξεις, 
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμφωνίες και συμβάσεις βάσει 
διατάξεων του διεθνούς εργατικού 
δικαίου, που ισχύουν στον τόπο παροχής 
της υπηρεσίας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι 
από ένα κράτος μέλος παρέχουν 
υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στηρίζω καταρχήν την πρόταση του κ. Juvin να διαγραφούν στο συγκεκριμένο σημείο οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Προσθέτω την παρούσα τροπολογία για την περίπτωση που η πρόταση 
αυτή δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία.
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Τροπολογία 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να περιέχουν 
μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου 
κατασκευής ή εμπορικού σήματος ή 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή 
συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3· η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα 
παραπομπής στις προδιαγραφές που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
β), δεν απορρίπτει προσφορά με την 
αιτιολογία ότι τα δημοπρατούμενα έργα, 
οι προμήθειες και οι υπηρεσίες δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες 
έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων 
αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο συμπεριλαμβανομένων 
και των αποδεικτικών μέσων που 
αναφέρονται στο άρθρο 33, ότι οι λύσεις 
που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο 
τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από 
τις τεχνικές προδιαγραφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της 
δυνατότητας που αναφέρεται στην 3 
παράγραφο στοιχείο α) για τη διατύπωση 
των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά 
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές 
απαιτήσεις, δεν μπορούν να απορρίπτουν 
προσφορά επί έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών, που πληρούν ένα εθνικό 
πρότυπο με το οποίο μεταφέρεται 
ευρωπαϊκό πρότυπο, μια ευρωπαϊκή 
τεχνική έγκριση, μια κοινή τεχνική 
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα 
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή 

διαγράφεται
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τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν 
ορίσει οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προσφέρων υποχρεούται να 
αποδεικνύει στην προσφορά του με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται 
στο άρθρο 33, ότι το έργο, η προμήθεια ή 
η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο 
ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή που πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία που αντικαθιστά το κείμενο 
του άρθρου 32.

Τροπολογία 783
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα 
αποδεικτικά μέσα
1. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να απαιτούν από τους 
οικονομικούς παράγοντες να 
προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό ή 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ένα 
τέτοιο οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.
Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών 
εκδιδομένων από αναγνωρισμένους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη 
τεχνική προδιαγραφή, οι εν λόγω 
αναθέτουσες αρχές οφείλουν να δέχονται 
επίσης πιστοποιητικά από άλλους 
ισοδύναμους αναγνωρισμένους 
οργανισμούς.
2. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς αποδέχονται επίσης άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα όπως ο 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
παράγων δεν έχει πρόσβαση στα 
πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν 
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει 
εντός των σχετικών προθεσμιών.
3. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, κατά 
την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι 
εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης 
και οποιοιδήποτε οργανισμοί 
πιστοποίησης και ελέγχου που είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29.
4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα 
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κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται 
με τα στοιχεία και τα έγγραφα που 
προσκομίζονται για την απόδειξη της 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 32 και στο 
παρόν άρθρο. Οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους εγκατάστασης παρέχουν 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί διακυβέρνησης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 88 της (οδηγίας 
που αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ).

Or. en

Τροπολογία 784
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Γενικές αρχές
Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
στη βάση των κριτηρίων που ορίζει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
σύμφωνα με το άρθρο 39, 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 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και στα 
έγγραφα της παραχώρησης·
β) η προσφορά προέρχεται από 
προσφέροντα ο οποίος
i) δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφοι 4 έως 8 και
ii) πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει 
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θέσει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφοι 1 έως 3.

Or. en

Τροπολογία 785
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) πληροί τους ισχύοντες όρους και 
συνθήκες απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαίου, των 
κανόνων και των προτύπων στους τομείς 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, όπως 
ορίζονται από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία και από τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στον τόπο όπου 
εκτελείται το έργο, η υπηρεσία ή η 
προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 786
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
[...]

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπερβολικά διεξοδικό και αυξάνει ως εκ τούτου τις πιθανότητες σφαλμάτων κατά την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης. Οι βασικοί κανόνες για την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση 
των διακρίσεων, τη διαφάνεια και την αναλογικότητα αρκούν και περιλαμβάνονται ήδη στο 
άρθρο 7 της οδηγίας.

Τροπολογία 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον η ανάθεση της παραχώρησης 
περιλαμβάνει διαπραγμάτευση, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς συμμορφώνονται με τους 
ακόλουθους κανόνες:

διαγράφεται

α) όταν η διαπραγμάτευση διεξάγεται 
μετά την υποβολή των προσφορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς διαπραγματεύονται με τους 
προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί 
υποβάλλουν προκειμένου να τις 
προσαρμόσουν στα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 
1.
β) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς 
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή 
άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που 
έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο 
συμμετέχοντα στις διαπραγματεύσεις, 
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή 
του. Η εν λόγω συγκατάθεση δεν 
λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, 
αλλά πρέπει να παρέχεται σχετικά με τη 
σκοπούμενη γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών.
γ) οι διαπραγματεύσεις μπορούν να 
διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις ούτως 
ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς 
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διαπραγμάτευση προσφορών με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή στα έγγραφα της 
παραχώρησης. Στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή στα έγγραφα της 
παραχώρησης, η αναθέτουσα αρχή 
αναφέρει εάν έχει προσφύγει στην 
ανωτέρω επιλογή.
δ) οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς αξιολογούν τις προσφορές κατόπιν 
της διαπραγμάτευσης βάσει των αρχικώς 
αναφερθέντων κριτηρίων ανάθεσης.
ε) συντάσσουν γραπτό πρακτικό των 
επίσημων συνεδριάσεων και όλων των 
σταδίων και συμβάντων που σχετίζονται 
με τη διαδικασία ανάθεσης. Ειδικότερα, 
διασφαλίζεται, με όλα τα κατάλληλα 
μέσα, η ιχνηλασιμότητα των 
διαπραγματεύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι ισότιμες, επομένως καμία από αυτές δεν θα πρέπει να 
προβάλλεται περισσότερο.

Τροπολογία 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτουσες 
αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο 
δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός 15 
ημερών από την παραλαβή γραπτής 
αίτησης:

διαγράφεται
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α) σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, 
τους λόγους απόρριψης της 
υποψηφιότητάς τους,
β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες 
τους λόγους για την απόρριψη της 
προσφοράς τους, στις δε περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 5 
και 6, αιτιολογούν και την απόφασή τους 
για την μη ισοδυναμία ή την απόφασή 
τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας,
γ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά 
και τα σχετικά πλεονεκτήματα της 
επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το 
όνομα του αναδόχου ή των 
συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-
πλαίσιο,
δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και 
την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και 
του διαλόγου με τους προσφέροντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Επιπλέον, η απόφαση 
για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης δημοσιεύεται ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα να 
καθίστανται περιττές οι παρούσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

Τροπολογία 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές 
δύνανται να αποφασίζουν να μην 
γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6, 
σχετικά με τη σύμβαση εάν η 

διαγράφεται
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γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των 
νόμων, να είναι κατ’ άλλον τρόπο 
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να 
βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών 
παραγόντων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 790
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση 
υποψηφίων

Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση 
υποψηφίων και προσφερόντων και λόγοι 
αποκλεισμού

Or. en

Τροπολογία 791
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση 
υποψηφίων

Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση 
υποψηφίων και προσφερόντων και λόγοι 
αποκλεισμού

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 169 του εισηγητή.

Τροπολογία 792
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ο αναθέτων παραθέτει:
α) στην προκήρυξη της παραχώρησης, 
μια περιγραφή της παραχώρησης και των 
προϋποθέσεων συμμετοχής·
β) στην προκήρυξη της παραχώρησης, 
στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή 
στα έγγραφα της παραχώρησης, μια 
περιγραφή των κριτηρίων ανάθεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 169 του εισηγητή. Η περιγραφή της σύμβασης παραχώρησης και 
των προϋποθέσεων συμμετοχής πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στην προκήρυξη της 
παραχώρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη 
διάκρισης και της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων και των προσφερόντων.

Τροπολογία 793
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που 
σχετίζονται με την επαγγελματική και 
τεχνική ικανότητα, τη χρηματοπιστωτική 
επάρκεια των υποψηφίων ή 
προσφερόντων και τη σύσταση ή τις 
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συστάσεις που πρέπει να υποβληθούν ως 
αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που διευκρινίζονται στην 
προκήρυξη της παραχώρησης. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης χωρίς να 
εισάγουν διακρίσεις και μπορούν να 
συνοδεύονται από ελάχιστες απαιτήσεις, 
όπου χρειάζεται.

Or. en

Τροπολογία 794
Josef Weidenholzer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 795
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την καταλληλότητα για την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 796
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την οικονομική και χρηματοπιστωτική 
ικανότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 797
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 798
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό, η λέξη «αυστηρά» είναι περιττή, εφόσον σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει νόημα να 
υπογραμμισθεί περαιτέρω η λέξη «ανάλογες».

Τροπολογία 800
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που 
είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει 

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

τις νομικές και χρηματοοικονομικές 
δυνατότητες και τις εμπορικές και τεχνικές 
ικανότητες για την εκτέλεση της προς 
ανάθεση σύμβασης παραχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 801
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη της 
παραχώρησης τη σύσταση ή τις 
συστάσεις που πρέπει να υποβληθούν ως 
απόδειξη των ικανοτήτων του 
οικονομικού παράγοντα. Οι απαιτήσεις 
ως προς τις συστάσεις αυτές δεν ενέχουν 
διακριτική μεταχείριση και είναι 
αναλογικές ως προς το αντικείμενο της 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 802
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη της 
παραχώρησης τη σύσταση ή τις συστάσεις 

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη της 
παραχώρησης τη σύσταση ή τις συστάσεις 
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που πρέπει να υποβληθούν ως απόδειξη 
των ικανοτήτων του οικονομικού 
παράγοντα. Οι απαιτήσεις ως προς τις 
συστάσεις αυτές δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση και είναι αναλογικές ως προς 
το αντικείμενο της παραχώρησης.

που πρέπει να υποβληθούν ως απόδειξη 
των ικανοτήτων του οικονομικού 
παράγοντα. Οι απαιτήσεις ως προς τις 
συστάσεις αυτές δεν ενέχουν διακριτική 
μεταχείριση. 

Or. de

Τροπολογία 803
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο εκχωρών περιλαμβάνει στην 
προκήρυξη παραχώρησης, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στα 
έγγραφα της παραχώρησης περιγραφή 
της παραχώρησης, τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής και τα κριτήρια ανάθεσης.
Ο εκχωρών επαληθεύει τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σε σχέση με:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας·
β) την οικονομική και χρηματοπιστωτική 
επάρκεια·
γ) την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα·
δ) το δίκαιο, τους κανόνες και τα 
πρότυπα στους τομείς του περιβάλλοντος, 
της υγείας και της ασφάλειας, στον 
κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
απασχόλησης, όπως ορίζονται από την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και 
από τις συλλογικές συμβάσεις που 
ισχύουν στον τόπο όπου εκτελείται το 
έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια·
την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα 
και τη χρηματοπιστωτική επάρκεια των 
υποψηφίων ή των προσφερόντων και τη 
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σύσταση ή τις συστάσεις που πρέπει να 
υποβληθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
διευκρινίζονται στην προκήρυξη της 
παραχώρησης. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
συνδέονται και είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης, δεν εισάγουν 
διακρίσεις και μπορούν να συνοδεύονται 
από ελάχιστες απαιτήσεις, όπου 
χρειάζεται.

Or. en

Τροπολογία 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αναφορικά με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένας 
οικονομικός παράγων μπορεί, εφόσον 
ενδείκνυται και για μια συγκεκριμένη 
σύμβαση παραχώρησης, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους 
καθόλη τη διάρκεια της παραχώρησης, 
προσκομίζοντας για παράδειγμα τη 
σχετική δέσμευση των εν λόγω φορέων. 
Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να απαιτούν ο 
οικονομικός παράγων και οι εν λόγω 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι σχέσεις μεταξύ του αναδόχου της σύμβασης παραχώρησης και τυχόν υπεργολάβων δεν θα 
πρέπει να διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ, αλλά από το αστικό δίκαιο των κρατών μελών.

Τροπολογία 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αναφορικά με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένας 
οικονομικός παράγων μπορεί, εφόσον 
ενδείκνυται και για μια συγκεκριμένη 
σύμβαση παραχώρησης, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους 
καθόλη τη διάρκεια της παραχώρησης, 
προσκομίζοντας για παράδειγμα τη 
σχετική δέσμευση των εν λόγω φορέων. 
Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να απαιτούν ο 
οικονομικός παράγων και οι εν λόγω 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Επιπλέον, οι διατάξεις 
περί ευθύνης ανήκουν στο αστικό δίκαιο και τέτοιου είδους ζητήματα δεν θα πρέπει να 
επιλύονται στο πλαίσιο του δικαίου που διέπει τις αναθέσεις συμβάσεων.

Τροπολογία 806
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αναφορικά με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένας 
οικονομικός παράγων μπορεί, εφόσον 
ενδείκνυται και για μια συγκεκριμένη 
σύμβαση παραχώρησης, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους καθόλη τη διάρκεια 
της παραχώρησης, προσκομίζοντας για 
παράδειγμα τη σχετική δέσμευση των εν 
λόγω φορέων. Όσον αφορά την οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να απαιτούν ο οικονομικός 
παράγων και οι εν λόγω φορείς να είναι 
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης.

2. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων 
συμμετοχής που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, ένας οικονομικός παράγων 
μπορεί, εφόσον ενδείκνυται και για μια 
συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους καθόλη τη 
διάρκεια της παραχώρησης, 
προσκομίζοντας για παράδειγμα τη 
σχετική δέσμευση των εν λόγω φορέων. 
Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να απαιτούν ο οικονομικός 
παράγων και οι εν λόγω φορείς να είναι 
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση του εισηγητή είναι μακράν καλύτερη.

Τροπολογία 807
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αναφορικά με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένας 
οικονομικός παράγων μπορεί, εφόσον 
ενδείκνυται και για μια συγκεκριμένη 

2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
υπεργολάβου, ο οικονομικός παράγων 
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή 
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σύμβαση παραχώρησης, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους καθόλη τη 
διάρκεια της παραχώρησης, 
προσκομίζοντας για παράδειγμα τη 
σχετική δέσμευση των εν λόγω φορέων. 
Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να απαιτούν ο 
οικονομικός παράγων και οι εν λόγω 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

του τους αναγκαίους πόρους καθόλη τη 
διάρκεια της παραχώρησης, 
προσκομίζοντας τη σχετική δέσμευση των 
εν λόγω φορέων. Οι νομικές προϋποθέσεις 
των παραγράφων 5 έως 7 του ιδίου 
άρθρου πρέπει να εκπληρώνονται και από 
τους χρησιμοποιούμενους υπεργολάβους.
Ο οικονομικός παράγων πρέπει να 
βεβαιώσει ότι δεν υφίστανται λόγοι 
αποκλεισμού. Όσον αφορά την οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο
οικονομικός παράγων είναι υπεύθυνος για 
όλους τους χρησιμοποιούμενους από τον 
ίδιο υπεργολάβους, ανεξάρτητα από τις 
νομικές σχέσεις μεταξύ αυτών και του 
ιδίου.

Or. de

Τροπολογία 808
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Υπό τους ίδιους όρους, όμιλος 
οικονομικών παραγόντων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 22, μπορεί να 
στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στον όμιλο ή άλλων 
φορέων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 809
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο αναθέτων μπορεί να περιορίσει, με 
διαφανή τρόπο και βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, τον αριθμό των υποψηφίων ή 
προσφερόντων σε ένα κατάλληλο επίπεδο. 
Ο αριθμός των υποψηφίων ή 
προσφερόντων που καλούνται να 
συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός 
ανταγωνισμός.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 173 του εισηγητή ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός 
ανταγωνισμός.

Τροπολογία 810
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Σύμφωνα με το άρθρο 38α, ο 
αναθέτων είναι ελεύθερος να διοργανώσει 
διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και 
τους προσφέροντες. Εξασφαλίζει την 
κατάλληλη καταγραφή των κυρίων 
σταδίων της διαδικασίας σύμφωνα με τα 
μέσα που κρίνει επιβεβλημένα, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 1 
της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων ως αντιστάθμισμα της 
αναγνώρισης μεγάλου βαθμού ευελιξίας πρέπει να είναι αντίστοιχα η τήρηση της αρχής της 
διαφάνειας. Η καταγραφή από τον αναθέτοντα των κυρίων σταδίων της διαδικασίας αποσκοπεί 
στην αποφυγή λήψης αυθαίρετων αποφάσεων.
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Τροπολογία 811
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την 
καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας, της 
διαφθοράς και για την πρόληψη της 
σύγκρουσης συμφερόντων, με σκοπό τη 
διασφάλιση της διαφάνειας της 
διαδικασίας ανάθεσης και της ίσης 
μεταχείρισης όλων των προσφερόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 812
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε σχέση με την αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων, τα θεσπιζόμενα μέτρα δεν 
υπερβαίνουν τα αναγκαία για την 
πρόληψη ή την εξάλειψη διαπιστωθεισών 
συγκρούσεων. Ειδικότερα, παρέχουν τη 
δυνατότητα αποκλεισμού προσφέροντος 
ή υποψηφίου από τη διαδικασία μόνον 
όταν η σύγκρουση συμφερόντων δεν 
μπορεί να αποκλειστεί αποτελεσματικά με 
άλλα μέσα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 813
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία παραχώρησης υποψήφιος ή 
προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει 
οριστική καταδικαστική απόφαση, για 
έναν ή περισσότερους από τους λόγους 
που απαριθμούνται κατωτέρω:

διαγράφεται

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 
αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου30·
β) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ31 του 
Συμβουλίου, καθώς και διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 
αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού 
φορέα·
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων32·
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντίστοιχα, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ33, ή 
ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαισίου·
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ34 του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 814
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία παραχώρησης υποψήφιος ή 
προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει 
οριστική καταδικαστική απόφαση, για 
έναν ή περισσότερους από τους λόγους 
που απαριθμούνται κατωτέρω:

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία παραχώρησης υποψήφιος ή 
προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει 
οριστική καταδικαστική απόφαση, για 
έναν ή περισσότερους από τους λόγους 
που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1 της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις [μέχρι πρότινος η 
οδηγία 2004/18/ΕΚ της 31ης Μαρτίου 
2004].

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 
της απόφασης-πλαισίου αριθ. 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου30·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
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συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ή υπάλληλοι των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 2 
της απόφασης-πλαισίου αριθ. 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου31 καθώς 
και διαφθορά σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος οικονομικού φορέα·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων32·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 818
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και 
απάτη κατά την έννοια του εκάστοτε 
εθνικού δικαίου·

Or. de

Τροπολογία 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
που συνδέονται με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται 
αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ, ή 
υποκίνηση, συνέργεια, ηθική αυτουργία ή 
απόπειρα διάπραξης αδικήματος, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαισίου·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, κατά τον ορισμό του 
άρθρου 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου34.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 821
Pier Antonio Panzeri

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) συμμετοχή στην εκμετάλλευση της 
εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής 
εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της.

Or. en
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Τροπολογία 822
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση αποκλεισμού υποψηφίου ή 
προσφέροντος από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εφαρμόζεται επίσης εάν η
ανωτέρω οριστική καταδικαστική 
απόφαση έχει εκδοθεί κατά των 
διευθυντών επιχείρησης, ή οποιωνδήποτε 
άλλων προσώπων που διαθέτουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου έναντι του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση αποκλεισμού υποψηφίου ή 
προσφέροντος από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εφαρμόζεται επίσης εάν η 
ανωτέρω οριστική καταδικαστική 
απόφαση έχει εκδοθεί κατά των 
διευθυντών επιχείρησης, ή οποιωνδήποτε 
άλλων προσώπων που διαθέτουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου έναντι του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 824
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 825
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εάν έχει περιέλθει σε γνώση 
της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα απόφαση με ισχύ 
δεδικασμένου, η οποία ορίζει ότι δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εφόσον εφαρμόζεται κατ’ 
αναλογία το άρθρο 55 παράγραφος 2 της 
οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
[μέχρι πρότινος η οδηγία 2004/18/ΕΚ της 
31ης Μαρτίου 2004].
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αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντος φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εάν έχει περιέλθει σε γνώση 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή 
απόφαση δημόσιας αρχής με νομική ισχύ, 
η οποία ορίζει ότι δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωση όσον αφορά κοινωνικές 
προϋποθέσεις ή προϋποθέσεις 
απασχόλησης, όπως την υγεία και 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
προϋποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης και 
συνθήκες εργασίας όπως ορίζεται από 
την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία
της Ένωσης, τους κανονισμούς ή τις 
διοικητικές διατάξεις, από απόφαση 
διαιτησίας, συλλογική σύμβαση και άλλες 
συμβάσεις και τις διατάξεις του διεθνούς 
εργατικού δικαίου που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΧΙ, οι οποίες ισχύουν 
στον τόπο όπου εκτελείται το έργο, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια· οι υποχρεώσεις 
αυτές ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, κατά τις οποίες 
εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος ή όταν έχουν περιέλθει σε γνώση 
των αρμοδίων αρχών τεκμηριωμένες και 
αποδεδειγμένες παραβιάσεις.

Or. en

Τροπολογία 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός παράγων 
αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 
παραχώρηση εάν έχει περιέλθει σε γνώση 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή 
διοικητική απόφαση, η οποία ορίζει ότι 
δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα, ή υπάρχουν σε 
βάρος του πολλαπλές καταδίκες βάσει 
του εργατικού δικαίου. Ως «πολλαπλές 
καταδίκες βάσει του εργατικού δικαίου» 
νοείται η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε 
καταδικαστικών αποφάσεων βάσει του 
εργατικού δικαίου σε βάρος του εκάστοτε 
συμμετέχοντος.

Or. de

Τροπολογία 829
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από διοικητικές αρχές και μπορεί να 
υπόκεινται σε περαιτέρω δικαστικό έλεγχο. 

Τροπολογία 830
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτων φορέας μπορεί να αποφασίσει 
να αποκλείσει έναν οικονομικό παράγοντα 
από τη συμμετοχή σε παραχώρηση εάν 
έχει περιέλθει σε γνώση του/της απόφαση 
με ισχύ δεδικασμένου, η οποία ορίζει ότι 
δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση σχετική με 
τις κοινωνικές ή εργασιακές συνθήκες, 
όπως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία, η κοινωνική ασφάλιση και οι 
συνθήκες εργασίας, όπως ορίζονται στην 
ενωσιακή και τις εθνικές νομοθεσίες, 
αλλά και στις συλλογικές συμβάσεις που 
ισχύουν στον τόπο στον οποίο 
εκτελούνται τα έργα ή παρέχονται οι 
υπηρεσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός ενός οικονομικού παράγοντα δεν θα πρέπει να προβλέπεται μόνο σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις του, αλλά και με τις κοινωνικές υποχρεώσεις 
που ορίζονται, ενώ αρμόδιος για τον εν λόγω αποκλεισμό θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ο 
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αναθέτων.

Τροπολογία 831
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) εάν είναι εν γνώσει άλλων 
παραβιάσεων διατάξεων του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικού δικαίου 
οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία 
δημοσίων συμφερόντων συμβατών με τη 
Συνθήκη·
β) εάν ο οικονομικός παράγων αποτελεί 
αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας 
ή παύσης δραστηριοτήτων, εάν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, υπό 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
γ) εάν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή εμμένουσες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παραχώρησης παρόμοιας φύσης με την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα.

Or. en
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Τροπολογία 832
Josef Weidenholzer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 834
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν είναι εν γνώσει άλλων παραβιάσεων 
διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εθνικού δικαίου οι οποίες 
αποβλέπουν στην προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη·

α) εάν είναι εν γνώσει παραβιάσεων 
διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εθνικού δικαίου οι οποίες 
αποβλέπουν στην προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη, 
υπό την προϋπόθεση ότι η παραβίαση 
έχει διαπιστωθεί από δικαστήριο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να ισχύσει τέτοιος αποκλεισμός, με 
σκοπό να διασφαλιστεί η αναλογικότητα και η ελεύθερη πρόσβαση σε συμβάσεις παραχώρησης.

Τροπολογία 835
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν είναι εν γνώσει άλλων παραβιάσεων 
διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εθνικού δικαίου οι οποίες 
αποβλέπουν στην προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη·

α) εάν είναι εν γνώσει άλλων παραβιάσεων 
διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εθνικού δικαίου οι οποίες 
αποβλέπουν στην προστασία δημοσίων 
συμφερόντων συμβατών με τη Συνθήκη· 
σε αυτές συγκαταλέγονται ειδικότερα και 
οι παραβιάσεις στον τομέα του 
κοινωνικού, εργατικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου·

Or. de

Τροπολογία 836
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή εμμένουσες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παραχώρησης παρόμοιας φύσης με την 
ίδια αναθέτουσα αρχή ή τον ίδιο 
αναθέτοντα φορέα.

γ) εάν ο οικονομικός παράγων έχει 
παρουσιάσει σημαντικές ή εμμένουσες 
ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων 
παραχώρησης παρόμοιας φύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι επίσης δυνατός ο αποκλεισμός παράγοντα όταν έχουν περιέλθει σε γνώση 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα τέτοιου είδους εμμένουσες ελλείψεις σε σχέση 
με άλλη αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα.

Τροπολογία 837
Pier Antonio Panzeri

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν έχει περιέλθει σε γνώση τους 
τυχόν σοβαρή παραβίαση του δικαίου, 
των κανόνων και των προτύπων στους 
τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και 
της ασφάλειας, στον κοινωνικό τομέα και 
τον τομέα της απασχόλησης όπως 
ορίζονται από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία και από τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στον τόπο όπου 
εκτελείται το έργο, η υπηρεσία ή η 
προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παραβιάσεις διατάξεων κοινωνικής 
ασφάλισης και παραβιάσεις του 
εργατικού, φορολογικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 839
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν ο οικονομικός παράγων ή η 
μητρική εταιρεία στην οποία ανήκει είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα η οποία 
εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα όσον 
αφορά την ανάθεση των συμβάσεων 
παραχώρησης στους οικονομικούς 
παράγοντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα εν λόγω 
μέτρα προκαλούν σοβαρές και 
επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις βάρος 
των οικονομικών παραγόντων που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων 
παραχώρησης. Ένας οικονομικός παράγων, ο οποίος συμμετέχει σε διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης παραχώρησης σε κράτος μέλος της ΕΕ, είναι δυνατόν να αποκλεισθεί από την εν 
λόγω διαδικασία εάν είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα η οποία εφαρμόζει μέτρα με σκοπό 
τον αποκλεισμό από την αγορά των ευρωπαίων οικονομικών παραγόντων ως προς τις 
συμβάσεις παραχώρησης.
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Τροπολογία 840
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο 
αποκλεισμού του στοιχείου γ) πρώτο 
εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς παρέχουν μια μέθοδο 
αξιολόγησης της εκτέλεσης της σύμβασης 
η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια και εφαρμόζεται με 
συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο. 
Οποιαδήποτε αξιολόγηση εκτέλεσης 
πρέπει να γνωστοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό παράγοντα, ο 
οποίος πρέπει να έχει την ευκαιρία να 
εγείρει αντιρρήσεις ως προς τα 
πορίσματα και να ζητήσει δικαστική 
προστασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 841
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή 
προσφέρων που βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 5 έως 7 μπορεί να 
προσκομίσει στοιχεία στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τα οποία 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη του σχετικού λόγου 
αποκλεισμού.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 842
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως 
7 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα τα οποία να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού.

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως 
7 μπορεί να προσκομίσει σύμφωνα με την 
κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 55 
παράγραφος 4 της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις [μέχρι πρότινος η 
οδηγία 2004/18/ΕΚ της 31ης Μαρτίου 
2004] στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα τα οποία να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη του σχετικού λόγου αποκλεισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και εξασφάλιση 
συνοχής με τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 843
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως
7 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα τα οποία να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού.

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7 
μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι που 
αξίζει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, να 
προσκομίσει στοιχεία στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τα οποία 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
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την ύπαρξη του σχετικού λόγου 
αποκλεισμού. Ένας τέτοιος λόγος είναι, 
για παράδειγμα, μια πολύ παλιά 
καταδίκη.

Or. de

Τροπολογία 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως
7 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα τα οποία να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού.

8. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων 
που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7 
μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα τα οποία να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη του 
σχετικού λόγου αποκλεισμού.

Or. fr

Τροπολογία 845
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν τις 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν 
αιτήματος, τυχόν πληροφορίες 
σχετιζόμενες με τους λόγους αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις 

διαγράφεται
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του άρθρου 88 της οδηγίας [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ].

Or. en

Τροπολογία 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 36α
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς ορίζουν επιπλέον κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα όρους για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας ή του έργου 
που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.
2. Όσον αφορά τις αμοιβές που πρέπει να 
καταβληθούν στο προσωπικό που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης παραχώρησης 
(συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων), 
το ωράριο και τις λοιπές συνθήκες 
εργασίας, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς ορίζουν απαιτήσεις 
που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκές από τους 
όρους που ισχύουν στον ίδιο τομέα για 
παρόμοια εργασία στο πλαίσιο του εν 
λόγω επαγγέλματος ή κλάδου βάσει:
α) μιας συλλογικής σύμβασης ή των 
αποτελεσμάτων άλλης αναγνωρισμένης 
διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ 
ενώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, 
στις οποίες ανήκει σημαντικό μέρος των 
εργοδοτών και των εργαζομένων του εν 
λόγω επαγγέλματος ή κλάδου, ή
β) μιας διαιτητικής απόφασης (εφόσον 
αυτό προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία) ή
γ) της εθνικής νομοθεσίας.
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Εάν οι παραπάνω όροι εργασίας για τον 
τομέα που αφορά η εργασία δεν έχουν 
ρυθμιστεί με έναν από τους 
προαναφερθέντες τρόπους, οι όροι που θα 
υιοθετήσουν οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να εγγυώνται 
στους συμμετέχοντες εργαζόμενους 
αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των 
επιδομάτων), ωράριο εργασίας και λοιπές 
συνθήκες εργασίας που δεν είναι λιγότερο 
ευνοϊκές από τους όρους που 
αναγνωρίζονται από τους εργοδότες, οι 
οποίοι ανήκουν στον πλησιέστερο 
ανάλογο τομέα ή στο ίδιο επάγγελμα ή 
στον ίδιο κλάδο με τον συμβαλλόμενο και 
τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες.

Or. de

Τροπολογία 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν ειδικές 
προϋποθέσεις σε σχέση με την εκτέλεση 
μιας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσίας 
ή έργου, και ιδίως αναφορικά με 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτές αναφέρονται στην προκήρυξη 
παραχώρησης.
2. Όσον αφορά τους μισθούς 
(συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων), 
το ωράριο και άλλες συνθήκες εργασίας 
των οικείων εργαζομένων, οι 
αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν 
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν στους 
οικείους εργαζόμενους επίπεδο 
προστασίας που να μην είναι λιγότερο 
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ευνοϊκό από αυτό που έχει θεσπιστεί για 
εργασία ίδιας φύσης στον εν λόγω κλάδο 
ή βιομηχανία στην περιοχή όπου 
εκτελούνται τα έργα, μέσω:
α) συλλογικών συμβάσεων ή άλλων 
αναγνωρισμένων μηχανισμών 
διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε 
οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, 
οι οποίες εκπροσωπούν αντίστοιχα 
σημαντικά τμήματα των εργοδοτών και 
των εργαζομένων του εν λόγω κλάδου ή 
βιομηχανίας· ή
β) απόφασης διαιτησίας (εφόσον αυτή 
προβλέπεται από τη σχετική εθνική 
νομοθεσία)· ή
γ) των εθνικών νόμων ή κανονισμών.
Όταν οι συνθήκες εργασίας που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν 
ρυθμίζονται στην περιοχή όπου 
εκτελείται το έργο ή οι υπηρεσίες με έναν 
από τους τρόπους που διατυπώνονται στο 
εν λόγω εδάφιο, οι προϋποθέσεις 
εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης 
καθορίζονται σύμφωνα με τα σχετικά 
μέσα της πλησιέστερης ενδεδειγμένης 
περιφέρειας ή το γενικό επίπεδο που 
παρατηρείται στον κλάδο ή τη 
βιομηχανία, στην οποία ο ανάδοχος της 
παραχώρησης προσλαμβάνεται από 
εργοδότες των οποίων η γενική 
κατάσταση είναι παρεμφερής. 

Or. en

Τροπολογία 848
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
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Καθορισμός προθεσμιών
1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών 
για την υποβολή των αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία για την 
παραχώρηση και την υποβολή των 
προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη, 
ιδίως, την πολυπλοκότητα της 
παραχώρησης και τον χρόνο που 
απαιτείται για την προετοιμασία των 
προσφορών, με την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται 
στο άρθρο 37.
2. Εάν οι αιτήσεις ή οι προσφορές 
μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από 
επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια 
εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα 
έγγραφα ανάθεσης της παραχώρησης, οι 
προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για 
την παραχώρηση παρατείνονται ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
παράγοντες να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την σύνταξη αιτήσεων ή προσφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό, εφόσον προβλέπεται ελάχιστη προθεσμία στο άρθρο 38

Τροπολογία 849
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών 
για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής 
στη διαδικασία για την παραχώρηση και 
την υποβολή των προσφορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, την 

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών 
για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής 
στη διαδικασία για την παραχώρηση και 
την υποβολή των προσφορών, οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, την 
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πολυπλοκότητα της παραχώρησης και τον 
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία 
των προσφορών, με την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται 
στο άρθρο 37.

πολυπλοκότητα της παραχώρησης και τον 
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία 
των προσφορών, με την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται 
στο άρθρο 38.

Or. es

Τροπολογία 850
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η προθεσμία για την υποβολή των 
αιτήσεων υποψηφιότητας για την 
παραχώρηση ή την υποβολή προσφορών 
δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 
πενήντα δύο ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης και την 
ημερομηνία κατά την οποία οι υποψήφιοι 
μπόρεσαν να λάβουν γνώση της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 30 ημερών που προτείνει ο εισηγητής είναι πολύ σύντομη σε σχέση με την 
υποβολή προσφορών οι οποίες είναι, εκ φύσεως, ιδιαιτέρως περίπλοκες. Συνεπώς, η προθεσμία 
των 52 ημερών θεωρείται καταλληλότερη, επιτρέποντας να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός και να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι αποχωρούντες υποψήφιοι να τυχαίνουν ευνοϊκότερης 
μεταχείρισης από τους νεοεισερχόμενους.

Τροπολογία 851
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 52 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 30 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

Or. en

Τροπολογία 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 52 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 52 ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «ημερολογιακές ημέρες» αποσαφηνίζει το νόημα της διάταξης.

Τροπολογία 853
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 52 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

1. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
προσφεύγουν στη διαδικασία 
παραχώρησης, η προθεσμία για την 
υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
την παραχώρηση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των 30 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

Or. en

Τροπολογία 854
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
είναι δυνατή όταν ο αναθέτων φορέας 
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 
25.

2. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
είναι δυνατή όταν ο αναθέτων φορέας 
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 855
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
είναι δυνατή όταν ο αναθέτων φορέας 
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο

2. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
είναι δυνατή όταν ο αναθέτων φορέας 
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα.
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25.

Or. en

Τροπολογία 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Κριτήρια ανάθεσης

1. Ο εκχωρών μπορεί να διεξάγει 
διαπραγματεύσεις με υποψηφίους και 
προσφέροντες. Ο εκχωρών αναθέτει 
συμβάσεις παραχώρησης βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων ανάθεσης που 
συμμορφώνονται με τις αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο -26α παράγραφος 2. 
2. Το αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης, τα κριτήρια ανάθεσης και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν 
μεταβάλλονται αυθαίρετα ή κατά τρόπο 
που εισάγει διακρίσεις κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων. Τυχόν αλλαγές 
πρέπει να περιέρχονται άμεσα σε γνώση 
των ενδιαφερόμενων προσφερόντων και 
υποψηφίων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με 
το αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης. Μπορούν να 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά κριτήρια ή κριτήρια που 
σχετίζονται με την ισότητα των φύλων 
και την καινοτομία. Ο εκχωρών 
επαληθεύει κατά πόσον οι προσφέροντες 
πληρούν δεόντως τα κριτήρια ανάθεσης.
4. Ο εκχωρών υποδεικνύει στην 
προκήρυξη παραχώρησης ή στην 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς τη δική 
του σειρά προτεραιότητας, εφόσον 
υπάρχει, για τα κριτήρια που αναφέρονται 
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στην παράγραφο 1. 

Or. en

Τροπολογία 857
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Λειτουργικές απαιτήσεις

1. Οι λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζουν 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον 
αφορά τις εργασίες και/ή τις υπηρεσίες 
που αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης παραχώρησης. 
Περιλαμβάνονται στα έγγραφα της 
σύμβασης παραχώρησης.
2. Οι λειτουργικές απαιτήσεις τηρούν την 
αρχή της ισότιμης πρόσβασης για τους 
οικονομικούς παράγοντες στη διαδικασία 
ανάθεσης παραχώρησης και δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα 
των συμβάσεων παραχώρησης στον 
ανταγωνισμό.
Εκτός εάν δικαιολογείται από το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι 
λειτουργικές απαιτήσεις δεν μπορούν 
συγκεκριμένα να περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος ή διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, 
όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
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περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης· η μνεία ή παραπομπή αυτή 
πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Νέο άρθρο που προκύπτει από τη διαγραφή του άρθρου 32 από τον εισηγητή. Στους 
προσφέροντες θα πρέπει να επιβάλλονται υποχρεώσεις για μέσα υλοποίησης και όχι 
υποχρεώσεις για μέσα υλοποίησης. Ο όρος «τεχνικές και/ή λειτουργικές απαιτήσεις» δεν 
φαίνεται να λαμβάνει επαρκώς υπόψη την ιδιαιτερότητα των παραχωρήσεων.

Τροπολογία 858
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Κριτήρια ανάθεσης

1. Ο αναθέτων είναι ελεύθερος να 
διοργανώσει διαπραγμάτευση με τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες. Οι 
συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, δεύτερο 
εδάφιο.
2. Το αντικείμενο της παραχώρησης, τα 
κριτήρια ανάθεσης και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στα έγγραφα 
παραχώρησης δεν τροποποιούνται 
αυθαίρετα ή εισάγοντας διακρίσεις κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 
Κάθε τροποποίηση φέρεται αμέσως εις 
γνώση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων 
και προσφερόντων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να 
είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή να 
αφορούν τη συνοχή ή την καινοτομία. Ο 
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αναθέτων επαληθεύει εάν οι προσφορές 
πληρούν όντως τα κριτήρια ανάθεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του νέου άρθρου 38α που υποβάλλεται από τον εισηγητή, καταργώντας τη σύνδεση 
μεταξύ του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων καθώς και την ιεράρχηση των κριτηρίων, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν νομική 
αβεβαιότητα και θεωρούνται δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο της διαφάνειας.

Τροπολογία 859
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Τεχνικές και/ή λειτουργικές απαιτήσεις

1. Οι τεχνικές και/ή λειτουργικές 
απαιτήσεις ορίζονται στα έγγραφα 
παραχώρησης.
Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που 
απαιτείται να έχουν τα έργα, η υπηρεσία 
ή η προμήθεια.
Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης 
να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία 
παραγωγής ή παροχής των αιτούμενων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή 
οποιουδήποτε άλλου σταδίου της 
διάρκειας ζωής τους όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 σημείο 14.
2. Οι τεχνικές και/ή λειτουργικές 
απαιτήσεις καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα 
έργα και/ή τις υπηρεσίες που αποτελούν 
το αντικείμενο της σύμβασης 
παραχώρησης.
3. Οι τεχνικές και/ή οι λειτουργικές 
απαιτήσεις συμμορφώνονται με την αρχή 
της ισότιμης πρόσβασης των 
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οικονομικών παραγόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης και 
δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα 
των δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης 
στον ανταγωνισμό. 
Οι τεχνικές και/ή λειτουργικές απαιτήσεις 
συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά, το δίκαιο, τους κανόνες 
και τα πρότυπα στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας, στον κοινωνικό τομέα 
και τον τομέα της απασχόλησης όπως 
ορίζονται από την ενωσιακή και την 
εθνική νομοθεσία και από τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στον τόπο όπου 
εκτελείται το έργο, η υπηρεσία ή η 
προμήθεια.
Ειδικότερα, εκτός εάν δικαιολογείται από 
το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές 
και/ή λειτουργικές απαιτήσεις δεν 
μπορούν να περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης 
ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος ή διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης 
καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή 
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή 
αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, 
όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης· η μνεία ή παραπομπή αυτή 
πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο».
Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς δύνανται να απαιτούν από τους 
οικονομικούς παράγοντες την υποβολή 
πιστοποιητικού, το οποίο εκδίδεται από 
αναγνωρισμένο φορέα, ως μέσου 
απόδειξης της συμμόρφωσης με τις 
τεχνικές και/ή λειτουργικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στα έγγραφα 
παραχώρησης. 
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Or. en

Τροπολογία 860
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
[...]

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη είναι περιττή και δεν συμβάλλει στη νομική σαφήνεια. Αρκεί να αναφερθούν 
άπαξ οι βασικοί κανόνες για την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων, τη 
διαφάνεια και την αναλογικότητα, οι οποίοι περιλαμβάνονται ήδη στο άρθρο 7 της οδηγίας. 
Από την άλλη, η σαφής σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης είναι ουσιαστικής σημασίας, 
αλλά περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 36.

Τροπολογία 861
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων 
και της ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζουν την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού που να επιτρέπει τη 
διαπίστωση ενός συνολικού οικονομικού 
πλεονεκτήματος για τη αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα.

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων 
και της ίσης μεταχείρισης.

Or. de
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Τροπολογία 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων 
και της ίσης μεταχείρισης και 
διασφαλίζουν την αξιολόγηση των 
προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού που να επιτρέπει τη 
διαπίστωση ενός συνολικού οικονομικού 
πλεονεκτήματος για τη αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα.

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων, 
της ίσης μεταχείρισης και της οικονομικής 
βιωσιμότητας και διασφαλίζουν την 
αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες 
πραγματικού ανταγωνισμού που να 
επιτρέπει τη διαπίστωση ενός συνολικού 
οικονομικού πλεονεκτήματος για τη 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

Or. de

Τροπολογία 863
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται με το 
αντικείμενο της παραχώρησης και δεν 
παρέχουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα.

Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα.

Or. de

Τροπολογία 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια αυτά διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από 
τους προσφέροντες. Οι αναθέτουσες αρχές 
και οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν 
πραγματικά, βάσει των πληροφοριών και 
αποδείξεων που παρέχουν οι 
προσφέροντες, εάν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

Τα κριτήρια αυτά διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από 
τους προσφέροντες. Οι αναθέτουσες αρχές 
και οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν 
πραγματικά, με τρόπο που θεωρούν 
κατάλληλο, εάν τα στοιχεία που παρέχουν 
οι προσφέροντες πληρούν τα κριτήρια 
ανάθεσης. Εν προκειμένω, εξασφαλίζουν 
ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των 
προσφερόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση των αρχών που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση στην υπόθεση 
Wienstrom για τον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων ανάθεσης από τους αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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κριτήρια:
α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, η 
δυνατότητα πρόσβασης, ο σχεδιασμός για 
όλους τους χρήστες, περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και ο καινοτόμος 
χαρακτήρας·
β) για παραχωρήσεις υπηρεσιών και 
παραχωρήσεις που αφορούν τη μελέτη 
έργων, μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
παραχώρησης, η αντικατάσταση του 
σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, που πρέπει να επαληθεύει ότι οι 
αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·
γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης 
ή εκτέλεσης·
δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 σημείο 14, στο βαθμό που 
τα κριτήρια αυτά αφορούν παράγοντες 
που σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω 
διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις 
ειδικές διαδικασίες παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
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Τροπολογία 866
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 867
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 868
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, η δυνατότητα 
πρόσβασης, ο σχεδιασμός για όλους τους 
χρήστες, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
και ο καινοτόμος χαρακτήρας· κοινωνικά 
κριτήρια και κριτήρια που αφορούν την 
πολιτική απασχόλησης, για παράδειγμα η 
προώθηση της ισότητας γυναικών και 
ανδρών, η ένταξη ιδιαίτερα 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας, ιδίως νέων και μαθητευομένων, 
μακροχρόνια ανέργων, ανθρώπων με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, ανθρώπων με 
αναπηρίες, η τήρηση υψηλής ποιότητας 
όρων απασχόλησης από τον 
προσφέροντα, τον υπεργολάβο και την 
αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 869
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για παραχωρήσεις υπηρεσιών και 
παραχωρήσεις που αφορούν τη μελέτη 
έργων, μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
παραχώρησης, η αντικατάσταση του 
σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 

β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα 
του προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, καθώς 
και η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντος φορέα να 
συγκατατίθεται για την αντικατάσταση 
του προσωπικού·
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φορέα, που πρέπει να επαληθεύει ότι οι 
αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

Or. de

Τροπολογία 870
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) για παραχωρήσεις υπηρεσιών και 
παραχωρήσεις που αφορούν τη μελέτη 
έργων, μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 
προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με 
αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της 
παραχώρησης, ο ανάδοχος να μην μπορεί 
να αντικαταστήσει το σχετικό προσωπικό
με άλλο χαμηλότερων προσόντων ή 
δεξιοτήτων σε σχέση με τις απαιτούμενες 
και να υποχρεούται, σε περίπτωση 
αντικατάστασης, να λαμβάνει κατόπιν τη 
συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντος φορέα, που πρέπει να 
επαληθεύει ότι οι αντικαταστάσεις 
διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση και 
ποιότητα·

Or. es

Τροπολογία 871
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
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τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης·

τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης· επίσης, ποιοτικά κριτήρια για 
τους χρήστες της υπηρεσίας·

Or. de

Τροπολογία 872
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
σημείο 14, στο βαθμό που τα κριτήρια 
αυτά αφορούν παράγοντες που 
σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω 
διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις 
ειδικές διαδικασίες παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών.

δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των αιτούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
σημείο 14, καθώς και η βιωσιμότητα της 
διαδικασίας παραγωγής και η θέσπιση 
κριτηρίων δίκαιου εμπορίου·

ε) οι εξωτερικές δαπάνες, όπως για 
παράδειγμα περιβαλλοντικές δαπάνες που 
προκύπτουν από τις μακρινές οδικές 
διαδρομές για την παροχή της υπηρεσίας 
και που μπορούν να μειωθούν αντίστοιχα 
μέσω φιλικών προς το περιβάλλον 
τρόπων μεταφοράς, όπως π.χ. ο 
σιδηρόδρομος.

Or. de

Τροπολογία 873
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η ασφάλεια, η τεχνική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα του 
προσφέροντος·

Or. it

Τροπολογία 874
Josef Weidenholzer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η τιμή και οι δαπάνες·

Or. de

Τροπολογία 875
Evelyne Gebhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οι κοινωνικές παράμετροι που 
σχετίζονται με το εξωτερικό κοινωνικό 
κόστος, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον 
κύκλο ζωής, όπως είναι οι επιπτώσεις της 
παραγωγής στο γύρω περιβάλλον και σε 
γειτονικές κοινότητες· τα κοινωνικά 
δεδομένα και οι όροι απασχόλησης που 
διέπουν την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την κοινωνική ασφάλεια 
και τις συνθήκες εργασίας, όπως έχουν 
θεσπισθεί στη νομοθεσία της ΕΕ, σε 
εθνικούς νόμους, κανόνες ή διοικητικές 
διατάξεις, διαιτητικές αποφάσεις, 
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συλλογικές συμφωνίες και συμβάσεις 
βάσει διατάξεων του διεθνούς εργατικού 
δικαίου, που ισχύουν στον τόπο παροχής 
της υπηρεσίας· οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν επίσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, στις οποίες εργαζόμενοι 
από ένα κράτος μέλος παρέχουν 
υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στηρίζω καταρχήν την πρόταση του κ. Juvin να διαγραφούν στο συγκεκριμένο σημείο τα 
κριτήρια ανάθεσης. Προσθέτω την παρούσα τροπολογία για την περίπτωση που η πρόταση αυτή 
δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία.

Τροπολογία 876
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος 
που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να 
προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος 
των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και 
άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και άλλες 
δαπάνες για το μετριασμό των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής

β) το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος 
που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, 
εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να 
προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά κόστη, όπως το 
κόστος των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, 
καθώς και άλλες δαπάνες για το μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 877
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν το 
κόστος χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
κοστολόγησης βάσει του κύκλου ζωής, 
αναφέρουν στα έγγραφα της παραχώρησης
τα δεδομένα που πρέπει να παράσχουν οι 
προσφέροντες και τη μέθοδο που θα 
χρησιμοποιήσει η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας για τον προσδιορισμό
του κόστους του κύκλου ζωής. Η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την 
εκτίμηση του κόστους κύκλου ζωής
πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 878
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να έχει αναπτυχθεί βάσει 
επιστημονικής πληροφόρησης ή να
βασίζεται σε άλλα κριτήρια που να
μπορούν να επαληθευτούν με 
αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

α) βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να 
επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και 
που δεν εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 879
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να έχει εκπονηθεί για 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 880
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να είναι προσιτή σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

γ) τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν
να παρέχονται με λογική προσπάθεια από 
οικονομικούς παράγοντες που 
επιδεικνύουν τη συνήθη επιμέλεια, 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων από 
τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 881
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς παρέχουν στους οικονομικούς
παράγοντες τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
διαφορετική μεθοδολογία για τον 
καθορισμό του κόστους του κύκλου ζωής 
στην προσφορά τους, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
συνάδει με τις απαιτήσεις των σημείων α, 
β και γ και είναι ισοδύναμη με τη 
μεθοδολογία που έχει υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς παρέχουν στους οικονομικούς 
παράγοντες τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
διαφορετική μεθοδολογία για τον 
καθορισμό του κόστους του κύκλου ζωής 
στην προσφορά τους, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
συνάδει με τις απαιτήσεις των σημείων α, 
β και γ και είναι ισοδύναμη με τη 
μεθοδολογία που έχει υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας. 
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Εντούτοις, προκειμένου να μην 
πραγματοποιούνται διακρίσεις κατά 
προσφερόντων που επενδύουν χρόνο και 
χρήματα για να συμμορφωθούν με τη 
μεθοδολογία που υποδεικνύεται από την 
αναθέτουσα αρχή, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ζητήσουν πιστοποιημένο 
έγγραφο τρίτου μέρους ως αποδεικτικό 
στοιχείο για την εκπλήρωση της 
ισοδυναμίας.

Or. en

Τροπολογία 882
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια ανάθεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 όταν περιλαμβάνεται η 
κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

διαγράφεται

Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται 
κατάλογος τέτοιων νομοθετικών και κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 46 αναφορικά με την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου, 
όταν λόγω της θέσπισης νέας νομοθεσίας, 
της κατάργησης ή της τροποποίησής της, 
οι εν λόγω τροπολογίες αποδειχθούν 
αναγκαίες.

Or. en
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Τροπολογία 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια ανάθεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 4 όταν περιλαμβάνεται η 
κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

διαγράφεται

Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται 
κατάλογος τέτοιων νομοθετικών και κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 46 αναφορικά με την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου, 
όταν λόγω της θέσπισης νέας νομοθεσίας, 
της κατάργησης ή της τροποποίησής της, 
οι εν λόγω τροπολογίες αποδειχθούν 
αναγκαίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη του κόστους του κύκλου ζωής στην ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, η νομική δέσμευση αναφέρεται σε μια 
μελλοντική μέθοδο υπολογισμού που δεν έχει ακόμα καθοριστεί και θα πρέπει να απορριφθεί 
στην παρούσα φάση λόγω έλλειψης προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 884
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Υπεργολαβία
1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει ως υπεργολαβία σε τρίτους, 
καθώς και τους προτεινόμενους 
υπεργολάβους.
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την 
ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

Or. en

Τροπολογία 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Υπεργολαβία
1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει ως υπεργολαβία σε τρίτους, 
καθώς και τους προτεινόμενους 
υπεργολάβους.
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το 
ζήτημα της ευθύνης του κύριου 
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οικονομικού παράγοντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ προσφέροντα και υπεργολάβου διέπεται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο των 
συμβάσεων, το οποίο δεν θα πρέπει να θίξει η παρούσα οδηγία. Εκτός αυτού, η εν λόγω 
διάταξη δημιουργεί μια νομικά ασαφή κατάσταση, εφόσον έτσι ένας υπεργολάβος παύει να είναι 
υπεργολάβος και γίνεται ανάδοχος. Η διάταξη αυτή θα μπορούσε επιπροσθέτως να στερήσει 
από την αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα παρακράτησης πληρωμής εν αναμονή της ορθής 
εκτέλεσης.

Τροπολογία 886
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους.

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, ο 
εκχωρών μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους. Τα κράτη 
μέλη περιορίζουν, σε όχι περισσότερα από 
τρία διαδοχικά επίπεδα υπεργολαβίας, τη 
δυνατότητα ενός προσφέροντα να 
αναθέτει υπεργολαβικά οποιοδήποτε 
μέρος των εργασιών, των υπηρεσιών ή 
των προϊόντων που έχει αναλάβει να 
προσφέρει.

Or. en

Τροπολογία 887
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους.

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους.

Ο κατάλογος των υπεργολάβων 
ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης παραχώρησης με βάση τις 
προκύπτουσες αντικαταστάσεις ή 
αλλαγές.

Or. it

Τροπολογία 888
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους.

1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας ζητεί από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους.

Or. de

Τροπολογία 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους.

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, ο 
εκχωρών μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους. Ο 
εκχωρών μπορεί να υποδεικνύει ποια 
τμήματα έργων ή υπηρεσιών δεν 
δύνανται να ανατεθούν υπεργολαβικά. 
Όταν τμήματα έργου ή υπηρεσιών 
ανατίθενται υπεργολαβικά, ο προσφέρων 
ενημερώνει τον εκχωρούντα. Τα κράτη 
μέλη περιορίζουν, σε όχι περισσότερα από 
τρία διαδοχικά επίπεδα υπεργολαβίας, τη 
δυνατότητα ενός προσφέροντα να 
αναθέτει υπεργολαβικά οποιοδήποτε 
μέρος των εργασιών ή των υπηρεσιών 
που έχει αναλάβει να προσφέρει. Η 
υπεργολαβία δεν μπορεί να συνεπάγεται 
υποδεέστερες συνθήκες εργασίας ή 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 890
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να 
υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 

1. Στα έγγραφα της παραχώρησης, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
ζητεί και υποχρεούται από ένα κράτος 
μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει ως 
υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
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υπεργολαβία σε τρίτους, καθώς και τους 
προτεινόμενους υπεργολάβους.

προτεινόμενους υπεργολάβους.

Or. fr

Τροπολογία 891
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την 
ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την 
ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. Τα 
κράτη μέλη προβλέπουν ένα σύστημα από 
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης σε όλη 
την αλυσίδα υπεργολαβιών. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κύριος 
εργολήπτης και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος που έχουν παραβιάσει 
θεμελιώδη δικαιώματα, κανόνες και 
πρότυπα στους τομείς της υγείας και της 
ασφάλειας, του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου όπως ορίζεται από την ενωσιακή 
και την εθνική νομοθεσία και από τις 
συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται 
στον τόπο όπου εκτελείται το έργο, η 
υπηρεσία ή η προμήθεια, μπορούν να 
υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν τις 
οφειλόμενες πληρωμές σε σχέση με τις 
παραβιάσεις αυτές, όπως για παράδειγμα 
οφειλόμενες αμοιβές, φόρους ή 
ασφαλιστικές εισφορές, επιπλέον ή στη 
θέση του υπεργολάβου ή του εργολήπτη 
του οποίου ο εργοδότης είναι ο άμεσος 
υπεργολάβος.

Or. en

Τροπολογία 892
Marc Tarabella



AM\916835EL.doc 101/164 PE497.783v03-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα κράτη μέλη προβλέπουν σύστημα για 
την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη 
σε όλη την αλυσίδα της υπεργολαβίας. 
Μεριμνούν ώστε ο κύριος προσφέρων της 
παραχώρησης, αλλά και ο κάθε 
ενδιάμεσος υπεργολάβος, ο οποίος 
παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή τους 
κανόνες και τα πρότυπα στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου 
σύμφωνα με την ενωσιακή και τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις 
που εφαρμόζονται στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου, της υπηρεσίας ή της παροχής, 
να υποχρεούται να καταβάλλει τα ποσά 
που οφείλονται για τις εν λόγω 
παραβάσεις, συμπληρωματικώς προς ή 
για λογαριασμό του εργοδότη 
υπεργολάβου ή του ανάδοχου του οποίου 
ο εργοδότης είναι ο άμεσος υπεργολάβος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
αυστηρότερες διατάξεις περί ευθύνης στο 
εθνικό τους δίκαιο.

Or. fr

Τροπολογία 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι η παραχωρούσα αρχή 
έχει τη δυνατότητα να απορρίψει 



PE497.783v03-00 102/164 AM\916835EL.doc

EL

υπεργολάβο που προτείνεται από τον 
οικονομικό παράγοντα στις εξής 
περιπτώσεις:
i) αδυναμία του υπεργολάβου ως προς τη 
διαδικασία που προβλέπεται για τον 
οικονομικό παράγοντα·
ii) αδυναμία ορθής εκτέλεσης της 
σύμβασης.
Οι όροι συμμετοχής στις διαδικασίες και 
η ικανότητα των υπεργολάβων να 
εκτελέσουν τη σύμβαση αξιολογείται σε 
συνάρτηση με το υλοποιηθέν μέρος της 
σύμβασης, βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 
36.

Or. pl

Τροπολογία 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 διαγράφεται
[...]

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες οδηγίες περιλαμβάνουν επαρκείς διαδικαστικούς κανόνες για την εκτέλεση της 
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης. Οι παρούσες διατάξεις δημιουργούν περιττό διοικητικό 
φόρτο για την αναθέτουσα αρχή και περιορίζουν την ευελιξία των διαδικασιών ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 895
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση συμβάσεων παραχώρησης 
κατά τη διάρκεια ισχύος τους

Τροποποίηση συμβάσεων παραχώρησης 
που ανατίθενται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 896
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των 
διατάξεων σύμβασης παραχώρησης κατά 
τη διάρκειά ισχύος της θεωρείται ως νέα 
ανάθεση για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας και απαιτεί νέα διαδικασία 
ανάθεσης παραχώρησης σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 897
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των 
διατάξεων σύμβασης παραχώρησης κατά 
τη διάρκειά ισχύος της θεωρείται ως νέα 
ανάθεση για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας και απαιτεί νέα διαδικασία 
ανάθεσης παραχώρησης σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

1. Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των 
διατάξεων σύμβασης παραχώρησης κατά 
τη διάρκειά ισχύος της, της οποίας η 
ανάθεση έγινε μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, θεωρείται ως νέα 
ανάθεση για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας και απαιτεί νέα διαδικασία 
ανάθεσης παραχώρησης σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
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Or. it

Τροπολογία 898
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των 
διατάξεων σύμβασης παραχώρησης κατά 
τη διάρκειά ισχύος της θεωρείται ως νέα 
ανάθεση για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας και απαιτεί νέα διαδικασία 
ανάθεσης παραχώρησης σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

1. Μία εν εξελίξει σύμβαση παραχώρησης 
μπορεί να τροποποιηθεί με 
τροποποιητική πράξη, εφόσον οι 
τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές. Η 
ουσιώδης τροποποίηση των όρων 
σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια 
ισχύος της απαιτεί νέα διαδικασία 
ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 6.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων 
παραχώρησης μέσω τροποποιητικής πράξης, με σκοπό να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η φύση εκείνων των παραχωρήσεων που αποτελούν μακρόχρονες 
συμβάσεις.

Τροπολογία 899
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης 
κατά τη διάρκειά ισχύος της θεωρείται 
ουσιώδης κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 όταν διαφοροποιεί 
σημαντικά τη σύμβαση σε σχέση με 
αυτήν που συνήφθη αρχικά. Σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 

διαγράφεται
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παραγράφων 3 και 4, τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης όταν πληρούται μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, 
εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής 
διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης, θα είχαν επιτρέψει την 
επιλογή άλλων υποψηφίων από αυτούς 
που επελέγησαν αρχικά ή θα είχε 
οδηγήσει στην ανάθεση της σύμβασης σε 
άλλον υποψήφιο ή προσφέροντα·
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παραχώρησης 
υπέρ του αναδόχου της παραχώρησης· ή
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά 
το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης 
παραχώρησης, με αποτέλεσμα να 
καλύπτει προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα 
που δεν καλύπτονταν αρχικά.

Or. en

Τροπολογία 900
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης 
κατά τη διάρκειά ισχύος της θεωρείται 
ουσιώδης κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 όταν διαφοροποιεί 
σημαντικά τη σύμβαση σε σχέση με 
αυτήν που συνήφθη αρχικά. Σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 3 και 4, μια τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται μία 
από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

2. Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης 
κατά τη διάρκειά ισχύος της θεωρείται 
ουσιώδης εάν πληρούται μία από τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

-α) η τροποποίηση μεταβάλλει τη φύση 
της σύμβασης παραχώρησης·
-α α) η τροποποίηση συνεπάγεται 
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αντικατάσταση του προσφέροντος· 
Η εν λόγω διάταξη δεν αφορά τις 
περιπτώσεις καθολικής ή μερικής 
διαδοχής του αρχικού εργολήπτη 
κατόπιν:
i) εταιρικής αναδιάρθρωσης,
ii) μεταβίβασης περιουσίας ή κεφαλαίων 
μεταξύ επιχειρήσεων,
iii) εξαγορά του προσφέροντος κατόπιν 
αφερεγγυότητάς του ή βάσει συμβατικής 
ρήτρας από άλλον οικονομικό παράγοντα 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που θεσπίστηκαν αρχικά, 
εφόσον η εξαγορά δεν συνεπάγεται άλλες 
ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης και δεν έχει στόχο την 
αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της έννοιας της «ουσιώδους τροποποίησης».

Τροπολογία 901
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παραχώρησης 
υπέρ του προσφέροντος· ή

β) η τροποποίηση αλλάζει σημαντικά την 
οικονομική ισορροπία της σύμβασης 
παραχώρησης· ή

Or. fr

Τροπολογία 902
Cristian Silviu Buşoi



AM\916835EL.doc 107/164 PE497.783v03-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εφόσον δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης παραχώρησης, η 
τροποποίηση αυτής δεν θεωρείται 
ουσιώδης εάν: 
α) έχει προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση 
παραχώρησης με τη μορφή ρήτρας 
αναθεώρησης ή με σαφείς, ακριβείς και 
ρητές επιλογές που να ορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν·
β) η αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 και 
είναι χαμηλότερη από το 15% της 
επικαιροποιημένης τιμής της 
παραχώρησης κατά την καταληκτική 
ημερομηνία της προθεσμίας για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας στην 
εθνική νομοθεσία.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
προηγούμενου εδαφίου:
i) σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις,
η αξία τους αξιολογείται βάσει της 
επικαιροποιημένης αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων. Για τις συμβάσεις 
παραχώρησης που ισχύουν κατά την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 
για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας 
στην εθνική νομοθεσία, η αξία τους 
αξιολογείται βάσει της επικαιροποιημένης 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν από την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στην εθνική νομοθεσία·
ii) η αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μέθοδο που ορίζεται στο άρθρο 6·
iii) η αξία εκφράζεται σε σταθερές τιμές, 
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ανάλογα με την περίπτωση, κατά την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 
για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στην εθνική νομοθεσία ή κατά την 
ημερομηνία της σχεδιαζόμενης 
τροποποίησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τροποποίηση των 
συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 903
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εφόσον δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης παραχώρησης, η 
τροποποίηση της σύμβασης
παραχώρησης δεν θεωρείται ουσιώδης 
εάν:
α) έχει προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση 
παραχώρησης με τη μορφή ρήτρας 
αναθεώρησης ή με σαφείς, ακριβείς και 
ρητές επιλογές που να ορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν·
β) η αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 και 
είναι χαμηλότερη από το 10% της 
επικαιροποιημένης τιμής της αρχικής 
σύμβασης.
Σε περίπτωση που γίνονται περισσότερες 
διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους 
αξιολογείται βάσει της επικαιροποιημένης 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της ιδέας του εισηγητή (τροπολογία 191 του σχεδίου έκθεσης) με την τροποποίηση 
του κατώτατου ορίου από 5% σε 10% ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εφόσον δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης παραχώρησης, η 
τροποποίηση της σύμβασης 
παραχώρησης δεν θεωρείται ουσιώδης 
εάν:
α) έχει προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση 
παραχώρησης με τη μορφή ρήτρας 
αναθεώρησης ή με σαφείς, ακριβείς και 
ρητές επιλογές που να ορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν· ή
β) η αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 και 
είναι χαμηλότερη από το 5% της 
επικαιροποιημένης τιμής της αρχικής 
σύμβασης.
Σε περίπτωση που γίνονται περισσότερες 
διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους 
αξιολογείται βάσει της επικαιροποιημένης 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Αποσαφήνιση της τροπολογίας 191 του εισηγητή: οι προϋποθέσεις αυτής της νέας παραγράφου 
δεν είναι σωρευτικές (προσθήκη της λέξης «ή»).)
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Τροπολογία 905
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αντικατάσταση του αναδόχου της 
παραχώρησης θεωρείται ουσιώδης 
τροποποίηση υπό την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Εντούτοις, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής 
διαδοχής στη θέση του αρχικού 
αναδόχου, κατόπιν εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας ή στη 
βάση συμβατικής ρήτρας άλλου 
οικονομικού παράγοντα ο οποίος πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
θεσπίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή 
δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης και δεν έχει στόχο την 
αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 906
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αντικατάσταση του αναδόχου της 
παραχώρησης θεωρείται ουσιώδης 
τροποποίηση υπό την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Εντούτοις, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε 
περίπτωση καθολικής ή μερικής 
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διαδοχής στη θέση του αρχικού 
αναδόχου, κατόπιν εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας ή στη 
βάση συμβατικής ρήτρας άλλου 
οικονομικού παράγοντα ο οποίος πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
θεσπίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή 
δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης και δεν έχει στόχο την 
αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ενσωματώνεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 907
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί 
να εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης 
υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν η 
αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 5 και 
είναι χαμηλότερη από το 5 % της τιμής 
της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
γίνονται περισσότερες διαδοχικές 
τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται 
βάσει της σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 908
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί 
να εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης 
υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν η 
αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 5 και 
είναι χαμηλότερη από το 5 % της τιμής 
της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
γίνονται περισσότερες διαδοχικές 
τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται 
βάσει της σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσεως (σε συνδυασμό με την τροπολογία 191 του εισηγητή: ενσωμάτωση 
της παραγράφου 4 του άρθρου 42 στη νέα παράγραφο 2α του άρθρου 42).

Τροπολογία 909
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί 
να εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης 
υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν η 
αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 5 και 
είναι χαμηλότερη από το 5% της τιμής 
της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 

διαγράφεται
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τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική 
φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
γίνονται περισσότερες διαδοχικές 
τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται 
βάσει της σωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο καλύπτεται από την παράγραφο 2α.

Τροπολογία 910
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης υπό 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 και είναι 
χαμηλότερη από το 5 % της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης υπό 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 και/ή είναι 
χαμηλότερη από το 20 % της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Or. it

Τροπολογία 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης υπό 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 και είναι 
χαμηλότερη από το 5 % της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης υπό 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 και είναι 
χαμηλότερη από το 20 % της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων. Αύξηση των 
πραγματικών ποσών που λαμβάνει ο 
ανάδοχος των παραχωρήσεων από 
τρίτους σε σύγκριση με τα ποσά που έχει 
υπολογίσει κατ’ εκτίμηση η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας κατά την 
έναρξη της διαδικασίας δημόσιας 
σύμβασης δεν συνεπάγεται τροποποίηση 
της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την προσέγγιση ECR στη βασική οδηγία. Η επιτρεπόμενη προκαθορισμένη τιμή πριν 
από τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 4 θεωρείται 
«ουσιώδης» και πρέπει να αυξηθεί από 5% σε τουλάχιστον 20%. Επίσης, είναι σκόπιμο να 
αναφερθεί ρητώς ότι εάν ένας ανάδοχος παραχώρησης πρόκειται να αποδεχτεί τους 
λειτουργικούς κινδύνους, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο ανόδου των τιμών.

Τροπολογία 912
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις 

διαγράφεται
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υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
έχουν προβλεφθεί στα έγγραφα της 
παραχώρησης με τη μορφή σαφών, 
ακριβών και ρητών ρητρών ή 
δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω 
ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και 
τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων, καθώς 
και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν 
προβλέπουν τροποποιήσεις ή 
αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 913
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις 
υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
έχουν προβλεφθεί στα έγγραφα της 
παραχώρησης με τη μορφή σαφών, 
ακριβών και ρητών ρητρών ή 
δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω 
ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και 
τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων, καθώς 
και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν 
προβλέπουν τροποποιήσεις ή 
αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο ενσωματώνεται στην παράγραφο 2α.

Τροπολογία 914
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις 
υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
έχουν προβλεφθεί στα έγγραφα της 
παραχώρησης με τη μορφή σαφών, 
ακριβών και ρητών ρητρών ή δυνατοτήτων 
αναθεώρησης. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν 
το πεδίο εφαρμογής και τη φύση των 
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή 
αναθεωρήσεων, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις που θα 
μπορούσαν να μεταβάλουν τη συνολική 
φύση της σύμβασης παραχώρησης.

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης 
παραχώρησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις 
υπό την έννοια της παραγράφου 1, εάν 
έχουν προβλεφθεί στα έγγραφα της 
παραχώρησης με τη μορφή σαφών, 
ακριβών και ρητών ρητρών ή δυνατοτήτων 
αναθεώρησης και εάν γίνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου. Οι εν λόγω 
ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή 
αναθεωρήσεων, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις που θα 
μπορούσαν να μεταβάλουν τη συνολική 
φύση της σύμβασης παραχώρησης.

Or. it

Τροπολογία 915
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μια
ουσιώδης τροποποίηση δεν απαιτεί νέα 
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης σε περίπτωση που 
πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές 

Μια ουσιώδης τροποποίηση δεν απαιτεί 
νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης 
παραχώρησης σε περίπτωση που η 
τροποποίηση περιορίζεται σε παράταση 
της διάρκειας της σύμβασης 
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προϋποθέσεις: παραχώρησης, αναγκαία για τη 
διατήρηση ή τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της εκτέλεσης 
της δραστηριότητας εντός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας, ή σε περίπτωση 
που πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 916
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από επιμελή αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
αναμένονται από επιμελή αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης.

Τροπολογία 917
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από επιμελή αναθέτουσα 
αρχή ή αναθέτοντα φορέα·

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων, ιδίως τεχνικής και/ή 
οικονομικής φύσης, τις οποίες ένας 
επιμελής εκχωρών δεν ήταν δυνατόν να 
προβλέψει·
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Or. en

Τροπολογία 918
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη 
συνολική φύση της παραχώρησης

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 919
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση παραχωρήσεων που 
ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές όταν 
η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 
50% της αξίας της αρχικής παραχώρησης.

γ) η σχεδιαζόμενη τροποποίηση της αξίας 
δεν υπερβαίνει το 50% της
επικαιροποιημένης αξίας της 
παραχώρησης. Η επικαιροποίηση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2α.

Or. fr

Τροπολογία 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση παραχωρήσεων που γ) σε περίπτωση παραχωρήσεων που 
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ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές όταν η 
αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% 
της αξίας της αρχικής παραχώρησης.

ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές όταν η 
σχεδιαζόμενη τροποποίηση της αξίας δεν
υπερβαίνει το 50% της επικαιροποιημένης
αξίας της αρχικής παραχώρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσεως της τροπολογίας 194 του εισηγητή (παράληψη της άρνησης στην 
αρχική διατύπωση της τροπολογίας).

Τροπολογία 921
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση παραχωρήσεων που 
ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές όταν 
η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 
50% της αξίας της αρχικής παραχώρησης.

γ) ή η αξία της προτιθέμενης 
τροποποίησης υπερβαίνει το 50% της 
επικαιροποιημένης αρχικής αξίας της 
παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 922
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς δημοσιεύουν ανακοίνωση των εν 
λόγω τροποποιήσεων στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν 
λόγω ανακοινώσεις περιέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VII και δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28.

Ο εκχωρών δημοσιεύει ανακοίνωση των 
εν λόγω τροποποιήσεων στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν 
λόγω ανακοινώσεις περιέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VII και δημοσιεύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28.
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Or. en

Τροπολογία 923
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς δεν προσφεύγουν σε 
τροποποιήσεις της παραχώρησης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην 
επανόρθωση αδυναμιών εκτέλεσης εκ 
μέρους του αναδόχου ή συνεπειών αυτών, 
οι οποίες είναι δυνατόν να 
αποκατασταθούν με την επιβολή 
συμβατικών υποχρεώσεων·
β) Όταν η τροποποίηση αποβλέπει στην 
αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών 
που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των 
τιμών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης 
και που δεν έχουν καλυφθεί από τον 
ανάδοχο της παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 7 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όταν η τροποποίηση περιορίζεται σε 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης 
παραχώρησης που είναι αναγκαία ώστε 
να επιτραπεί στον ανάδοχο της 
παραχώρησης να αποσβέσει περαιτέρω 
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επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
εκτέλεση της δραστηριότητας όπως 
ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της 
σύμβασης παραχώρησης. Οι επενδύσεις 
αυτού του είδους δεν θεωρούνται 
ουσιώδης τροποποίηση σύμβασης 
παραχώρησης για τους σκοπούς της 
ανωτέρω παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικά για συμβάσεις παραχώρησης που συνεπάγονται τη χρήση εγκαταστάσεων για την παροχή 
υπηρεσιών, ο εκχωρών συχνά συνεχίζει να πραγματοποιεί επενδύσεις (οι οποίες δεν έχουν 
προβλεφθεί στην αρχή της σύμβασης παραχώρησης) για να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις 
ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της αγοράς και τη ζήτηση των πελατών του. Εάν οι εν 
λόγω επενδύσεις δεν πραγματοποιούνταν, εν γένει η αποτελεσματικότητα του παραχωρησιούχου 
θα υπονομευόταν, εις βάρος του γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 925
Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επιπλέον 
ότι, σε περίπτωση που μια σύμβαση 
παραχώρησης λήξει και οι υπηρεσίες που 
εκτελούνται από τον ανάδοχο της 
παραχώρησης πρέπει να συνεχίσουν να 
παρέχονται, πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) σε κάθε περίπτωση, ο υφιστάμενος 
ανάδοχος της παραχώρησης έχει το 
δικαίωμα να λάβει μέρος στη διαδικασία 
επιλογής για την ανάθεση της νέας 
σύμβασης παραχώρησης·
β) σε περίπτωση που η σύμβαση 
παραχώρησης ανατεθεί σε νέο ανάδοχο, 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
υπηρεσία εξακολουθεί να παρέχεται 
αδιάλειπτα την περίοδο κατά την οποία ο 
υφιστάμενος ανάδοχος της παραχώρησης 
αντικαθίσταται από τον νέο·
γ) ο νέος ανάδοχος της παραχώρησης ή η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να 
αποζημιώσει τον υφιστάμενο ανάδοχο για 
τις επενδύσεις εκείνες οι οποίες δεν είχαν 
αποσβεστεί τη στιγμή της λήξης της 
σύμβασης παραχώρησης. Σε 
ενδεδειγμένες περιπτώσεις και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με 
αντικειμενικά, διαφανή και προβλέψιμα 
κριτήρια, τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
ορίσουν επιπλέον ότι η αποζημίωση 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αναφορά 
στη φήμη και την πελατεία που είχε 
δημιουργήσει ο υφιστάμενος ανάδοχος 
της παραχώρησης κατά τη διάρκεια της 
εκμετάλλευσης της παραχώρησης και οι 
οποίες θα κληροδοτηθούν στον νέο 
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ανάδοχο.

Or. en

Justification

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Τροπολογία 927
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος V διαγράφεται
Τροποποιήσεις των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ 
και 98/13/EΚ
[...]

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυστυχώς η Επιτροπή δεν έχει αναθεωρήσει τις οδηγίες περί προσφυγών 89/665/ΕΟΚ και 
92/13/ΕΚ, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως έχουν, θα δημιουργήσουν 
δυσανάλογα μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο για τις υπηρεσίες των συμβάσεων παραχωρήσεων 
που, από τη φύση τους, είναι ευέλικτα όργανα.

Τροπολογία 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
[...]

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 929
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
[...]

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του στην υπόθεση C-324/98, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται απλώς να ελέγχουν τον αμερόληπτο χαρακτήρα της διαδικασίας.

Τροπολογία 930
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
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[...]

Or. en

Τροπολογία 931
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για τον 
έλεγχο της αμεροληψίας κατά την 
ανάθεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του στην υπόθεση C-324/98, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται απλώς να ελέγχουν τον αμερόληπτο χαρακτήρα της διαδικασίας.

Τροπολογία 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 διαγράφεται
[...]

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 933
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 διαγράφεται
[...]

Or. de

Τροπολογία 934
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 διαγράφεται
[...]

Or. en

Τροπολογία 935
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 4 παράγραφος 3, 21 παράγραφος 
3, 23 παράγραφος 2, 25 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 52 παράγραφος 2 ανατίθεται στην 

2. Η αρμοδιότητα για την έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται
στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από [ημερομηνία έναρξης ισχύος 
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Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 936
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 4 παράγραφος 3, 21 παράγραφος 
3, 23 παράγραφος 2, 25 παράγραφος 3, 40 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 52 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί 
οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ των 
τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ήδη ισχύουν.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 2 μπορεί να 
ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ των 
τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ήδη ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 937
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
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διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που 
έχουν ανατεθεί το αργότερο πριν από 
[…]1. 
__________________
1ημερομηνία προθεσμίας μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο 

Or. en

Τροπολογία 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2015. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν εν προκειμένω 
ότι οι διατάξεις αυτές δεν περιλαμβάνουν 
τις συμβάσεις παραχώρησης που έχουν 
ανατεθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η αποφυγή της έλλειψης ασφάλειας δικαίου σε σχέση 
με τις εν εξελίξει συμβάσεις παραχώρησης.
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Τροπολογία 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παραπομπές στην παράγραφο 3 
στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
και στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 
1 και στον τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ θεωρούνται ως παραπομπές 
στην παρούσα οδηγία.

1. Οι παραπομπές στην παράγραφο 3 
στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
και στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 
1 και στον τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ θεωρούνται ως παραπομπές 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του ύδατος και σε άλλους τομείς των οποίων οι δραστηριότητες 
δεν μπορούν να διαχωριστούν κατά τον υπολογισμό του συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση 
με τους όρους που επιβάλλει το άρθρο11. Αυτό θα επιτρέψει στις εν λόγω επιχειρήσεις να 
προσαρμόζονται στους τρέχοντες κανόνες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική δομή τους.

Τροπολογία 940
Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν στη 
νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις 
διοικητικές διατάξεις τους μεταβατική 
περίοδο από 5 έως 10 έτη για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας για κάθε νέα σύμβαση 
παραχώρησης.

Or. en
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Τροπολογία 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών για τον σκοπό της άσκησης 
των δραστηριοτήτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του παραρτήματος 
ΙΙΙ, οι οποίες επί του παρόντος 
διεξάγονται από συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 
11, μπορούν να παραταθούν χωρίς να 
πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι το 100 % του συνολικού κύκλου 
εργασιών της συνδεδεμένης επιχείρησης 
όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παραρτήματος ΙΙΙ προέρχεται, για τα 
προηγούμενα τρία έτη, από την παροχή 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις με τις 
οποίες είναι συνδεδεμένη. 
Οι εν λόγω παρατάσεις μπορούν να 
πραγματοποιούνται εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 49. Οι 
συμβάσεις που προκύπτουν είναι έγκυρες 
εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις, και λήγουν το αργότερο 5 
έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 49.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του ύδατος και σε άλλους τομείς των οποίων οι δραστηριότητες 
δεν μπορούν να διαχωριστούν κατά τον υπολογισμό του συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση 
με τους όρους που επιβάλλει το άρθρο11. Αυτό θα επιτρέψει στις εν λόγω επιχειρήσεις να 
προσαρμόζονται στους τρέχοντες κανόνες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική δομή τους.
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Τροπολογία 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφοι 1, 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά το αέριο και τη 
θερμότητα:

διαγράφεται

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής αερίου ή θερμότητας, 
β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με 
αέριο ή θερμότητα.
Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα 
δικτύων που προορίζονται να παρέχουν 
υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα 
φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εδάφια 2 και 3 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, όταν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
γ) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από 
τον ενδιαφερόμενο φορέα αποτελεί 
αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης 
δραστηριότητας άλλης από εκείνες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος, 
δ) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
αποβλέπει μόνο στην οικονομική 
εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και 
αντιστοιχεί το πολύ στο 20% του κύκλου 
εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο 
των τριών τελευταίων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους. 
2. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια:
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
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παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
ηλεκτρική ενέργεια. 
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 
περιλαμβάνει την παραγωγή και τη 
χονδρική πώληση ηλεκτρική ενέργειας. 
Η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 
δικτύων που προορίζονται να παρέχουν 
υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα 
φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εδάφια 2 και 3 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, όταν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο ή στα άρθρα 1, 3 και 4 του 
παρόντος παραρτήματος, 
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
εξαρτάται μόνον από την 
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση 
τον μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους. 
3. Όσον αφορά τον τομέα του ύδατος:
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής πόσιμου ύδατος,
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
πόσιμο ύδωρ.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται ή διοργανώνονται από τους 
φορείς που ασκούν δραστηριότητα 
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αναφερόμενη ανωτέρω και οι οποίες 
συνδέονται με ένα από τα ακόλουθα: 
α) έργα υδραυλικής μηχανικής, 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, 
εφόσον ο όγκος του ύδατος που 
προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο 
ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν 
λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή 
αποστράγγισης, ή 
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία 
λυμάτων.
Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων 
που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες 
στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια του εδαφίου 1, όταν πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πόσιμο ύδωρ παράγεται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος· 
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
εξαρτάται μόνον από την 
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, 
με βάση το μέσο όρο των τριών 
προηγουμένων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 8.
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Τροπολογία 943
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά το αέριο και τη 
θερμότητα: Η τροφοδότηση με αέριο ή 
θερμότητα δικτύων που προορίζονται να 
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από 
αναθέτοντα φορέα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εδάφια 2 και 3 του άρθρου 
4, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, όταν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής αερίου ή θερμότητας,
β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με
αέριο ή θερμότητα.
γ) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από 
τον ενδιαφερόμενο φορέα αποτελεί 
αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης 
δραστηριότητας άλλης από εκείνες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή 
στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος,
δ) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
αποβλέπει μόνο στην οικονομική 
εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και 
αντιστοιχεί το πολύ στο 20% του κύκλου 
εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο 
των τριών τελευταίων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.

Or. en
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Τροπολογία 944
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια: διαγράφεται
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
ηλεκτρική ενέργεια.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 
περιλαμβάνει την παραγωγή και τη 
χονδρική πώληση ηλεκτρική ενέργειας.
Η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 
δικτύων που προορίζονται να παρέχουν 
υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα 
φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εδάφια 2 και 3 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, όταν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο ή στα άρθρα 1, 3 και 4 του 
παρόντος παραρτήματος,
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
εξαρτάται μόνον από την 
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση 
τον μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.
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Or. en

Τροπολογία 945
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η 
τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 
περιλαμβάνει την παραγωγή και τη 
χονδρική πώληση ηλεκτρική ενέργειας.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η 
τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια 
περιλαμβάνει την παραγωγή και τη 
διάθεση (χονδρική πώληση καθώς και 
λιανική πώληση προς τους τελικούς 
πελάτες) ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της τομεακής οδηγίας.

Τροπολογία 946
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τον τομέα του ύδατος: διαγράφεται
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής πόσιμου ύδατος,
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
πόσιμο ύδωρ.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται ή διοργανώνονται από τους 
φορείς που ασκούν δραστηριότητα 
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αναφερόμενη ανωτέρω και οι οποίες 
συνδέονται με ένα από τα ακόλουθα:
α) έργα υδραυλικής μηχανικής, 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, 
εφόσον ο όγκος του ύδατος που 
προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο 
ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν 
λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή 
αποστράγγισης, ή
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία 
λυμάτων.
Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων 
που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες 
στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια του εδαφίου 1, όταν πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πόσιμο ύδωρ παράγεται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος·
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
εξαρτάται μόνον από την 
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, 
με βάση το μέσο όρο των τριών 
προηγουμένων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 947
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τον τομέα του ύδατος: διαγράφεται
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής πόσιμου ύδατος,
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
πόσιμο ύδωρ.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται ή διοργανώνονται από τους 
φορείς που ασκούν δραστηριότητα 
αναφερόμενη ανωτέρω και οι οποίες 
συνδέονται με ένα από τα ακόλουθα:
α) έργα υδραυλικής μηχανικής, 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, 
εφόσον ο όγκος του ύδατος που 
προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο 
ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν 
λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή 
αποστράγγισης, ή
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία 
λυμάτων.
Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων 
που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες 
στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια του εδαφίου 1, όταν πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πόσιμο ύδωρ παράγεται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος·
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
εξαρτάται μόνον από την 
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ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, 
με βάση το μέσο όρο των τριών 
προηγουμένων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.

Or. de

Τροπολογία 948
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τον τομέα του ύδατος: διαγράφεται
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών 
δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της 
παραγωγής, της μεταφοράς ή της 
διανομής πόσιμου ύδατος,
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με 
πόσιμο ύδωρ.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης 
στις συμβάσεις παραχώρησης που 
συνάπτονται ή διοργανώνονται από τους 
φορείς που ασκούν δραστηριότητα 
αναφερόμενη ανωτέρω και οι οποίες 
συνδέονται με ένα από τα ακόλουθα:
α) έργα υδραυλικής μηχανικής, 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, 
εφόσον ο όγκος του ύδατος που 
προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο 
ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν 
λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή 
αποστράγγισης, ή
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία 
λυμάτων.
Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων 
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που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες 
στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, δεν 
θεωρείται δραστηριότητα κατά την 
έννοια του εδαφίου 1, όταν πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πόσιμο ύδωρ παράγεται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα διότι η 
κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την 
άσκηση δραστηριότητας άλλης από 
εκείνες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος 
παραρτήματος·
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου 
εξαρτάται μόνον από την 
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, 
με βάση το μέσο όρο των τριών 
προηγουμένων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος 
έτους.

Or. de

Τροπολογία 949
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που 
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους 
τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, 
αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, 
λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με 
καλώδιο.

4. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που 
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους 
τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, 
αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, 
λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με 
καλώδιο, στον βαθμό που δεν διέπονται 
από άλλα κοινοτικά μέσα.

Or. en
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Τροπολογία 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που 
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους 
τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, 
αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, 
λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με 
καλώδιο.

4. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους 
τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, 
αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, 
λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με 
καλώδιο, και οι οποίες προορίζονται για 
την κάλυψη γενικών αναγκών μεταφοράς 
του πληθυσμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφή την αδυναμία να αποδοθεί στην έννοια της δημόσιας υπηρεσίας 
δικτύου συγκοινωνιών η υλοποίηση και διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών οι οποίες, όπως για 
παράδειγμα τα τελεφερίκ, χρησιμεύουν απλώς για την άσκηση δραστηριοτήτων που δεν 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση γενικών αναγκών μεταφοράς του πληθυσμού αλλά στη 
διαχείριση δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας ή αθλητισμού που συνδέονται με 
τη δυνατότητα πρόσβασης στο βουνό.

Τροπολογία 951
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, 
θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η 
υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους, όπως εκείνοι που αφορούν τις 
ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη 
μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα 

διαγράφεται
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παροχής της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, 
θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η 
υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους, όπως εκείνοι που αφορούν τις 
ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη 
μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα 
παροχής της υπηρεσίας.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, 
θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η 
υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους, όπως εκείνοι που αφορούν τις 
ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη 
μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα 
παροχής της υπηρεσίας. Σε κάθε 
περίπτωση, εξαιρούνται οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με 
συστήματα μεταφορών τα οποία, λόγω 
διαρθρωτικών ή λειτουργικών 
χαρακτηριστικών, απευθύνονται 
αποκλειστικά στην άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
τουρισμού, αναψυχής ή αθλητισμού, η 
άσκηση των οποίων δεν εμπίπτει στα 
καθήκοντα των αναθετουσών αρχών ούτε 
στις δραστηριότητες των αναθετόντων 
φορέων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφή την αδυναμία να αποδοθεί στην έννοια της δημόσιας υπηρεσίας 
δικτύου συγκοινωνιών η υλοποίηση και διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών οι οποίες, όπως για 
παράδειγμα τα τελεφερίκ, χρησιμεύουν απλώς για την άσκηση δραστηριοτήτων που δεν 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση γενικών αναγκών μεταφοράς του πληθυσμού αλλά στη 
διαχείριση δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας ή αθλητισμού που συνδέονται με 
τη δυνατότητα πρόσβασης στο βουνό.
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Τροπολογία 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας 
γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών αερολιμένων, 
θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών 
μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, 
θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς ή σε 
παράγοντες εκμετάλλευσης αυτών των 
τερματικών σταθμών στους οποίους έχει 
χορηγηθεί η χρήση των εν λόγω σταθμών 
αμέσως μετά την αποπεράτωσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή έχει ως στόχο να άρει ορισμένες αμφισημίες που προκύπτουν όταν ο 
οικονομικός παράγοντας ο οποίος οικοδομεί μία εγκατάσταση δεν την εκμεταλλεύεται άμεσα ως 
παράγοντας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού και την μισθώνει σε τρίτον έναντι 
συγκεκριμένου αντίτιμου. Σε αυτήν την περίπτωση, η σχέση μεταξύ του εκμισθωτή και του 
μισθωτή (ή μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή) δεν μπορεί να θεωρεί ως σύμβαση 
παραχώρησης υπηρεσιών.

Τροπολογία 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τερματικοί σταθμοί μεταφορικών μέσων δεν αποτελούν γενικές υποδομές τις οποίες 
εκμεταλλεύονται οι αναθέτοντες φορείς, αλλά υπερδομές τις οποίες εκμεταλλεύονται ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή 
αναθέτοντος φορέα και κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή δεν είναι σημαντική για την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και, ως 
εκ τούτου, μπορεί να διαγραφεί. Στην παράγραφο 1 ζητούνται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
τον αναθέτοντα φορέα.

Τροπολογία 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Είδος αναθέτουσας αρχής ή 
αναθέτοντος φορέα και κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εκτιμώμενη συνολική αξία της 
παραχώρησης ή των παραχωρήσεων· εάν 
η παραχώρηση υποδιαιρείται σε 
παρτίδες, η πληροφορία αυτή παρέχεται 
για κάθε παρτίδα, μαζί με λεπτομερή 
μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης 
συνολικής αξίας της σύμβασης 
παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 10 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι 
πρόκειται για σύμβαση παραχώρησης 
που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 
προστατευόμενα εργαστήρια ή να 
εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων 
εργασίας,

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση 
του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας 
αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
μια συγκεκριμένη επαγγελματική 
κατηγορία· παραπομπή στη σχετική 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους 
οποίους υπόκειται η εκτέλεση της 
σύμβασης ή των συμβάσεων 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
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Τροπολογία 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Κατά περίπτωση, αναφορά των 
απαιτήσεων και των όρων που 
συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Πληροφορίες σχετικά με το αν η 
σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με 
έργο ή/και πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προκηρύξεις συμβάσεων παραχώρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τις πληροφορίες 
που χρειάζονται οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν προσφορά. Δεν είναι προφανές 
κατά πόσον είναι αναγκαία η εν λόγω πληροφορία εν προκειμένω.

Τροπολογία 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 4 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Πληροφορίες σχετικά με το αν η 
σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με 
έργο ή/και πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 964
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 
φύση και έκταση των έργων, φύση και 
ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση 
και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η 
σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες, οι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται για 
κάθε παρτίδα. Εάν συντρέχει περίπτωση, 
περιγραφή τυχόν επιλογών.

4. Περιγραφή της σύμβασης: φύση και 
έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή 
αξία των προμηθειών, φύση και έκταση 
των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 965
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 7



AM\916835EL.doc 149/164 PE497.783v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 39, 
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση 
της σύμβασης ή των συμβάσεων 
παραχώρησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 966
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Αριθμός των προσφορών που 
ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο 
περιλαμβάνεται:

διαγράφεται

α) ο αριθμός των προσφορών που 
ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες 
που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
β) ο αριθμός των προσφορών που 
ελήφθησαν από το εξωτερικό·
γ) ο αριθμός των προσφορών που 
ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

Or. en

Τροπολογία 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, 
διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του 
κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 

διαγράφεται



PE497.783v03-00 150/164 AM\916835EL.doc

EL

και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή 
των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων
α) πληροφοριών σχετικά με το εάν ο 
ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,
β) πληροφοριών σχετικά με το εάν η 
σύμβαση παραχώρησης ανατέθηκε σε 
κοινοπραξία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 968
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, 
διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του 
κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή 
των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων

10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, 
διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του 
κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή 
των αναδόχων.

Or. en

Τροπολογία 969
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφοριών σχετικά με το εάν ο 
ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 970
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφοριών σχετικά με το εάν η 
σύμβαση παραχώρησης ανατέθηκε σε 
κοινοπραξία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της 
ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών και των τιμών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης· επιπλέον, η διάταξη 
αυτή είναι αντίθετη προς τα οικονομικά συμφέροντα του οικονομικού παράγοντα.

Τροπολογία 972
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της 
ανατιθέμενης σύμβασης παραχώρησης, 

11. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της 
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συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και 
των τιμών.

ανατιθέμενης σύμβασης παραχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 973
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Κατά περίπτωση, για κάθε ανάθεση, 
αξία και τμήμα της σύμβασης 
παραχώρησης που ενδέχεται να ανατεθεί 
με υπεργολαβία σε τρίτους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Πληροφορίες σχετικά με το αν η 
σύμβαση παραχώρησης σχετίζεται με 
έργο ή/και πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 975
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου 
εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για 
τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά 
περίπτωση, διαμεσολάβησης. 
Διευκρινίσεις όσον αφορά την προθεσμία 
υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, 
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου 
και τηλεομοιοτυπίας καθώς και 
ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από 
την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές 
οι πληροφορίες.

14. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου 
οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής 
και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. 
Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες 
υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, 
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου 
και τηλεομοιοτυπίας καθώς και 
ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από 
την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές 
οι πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού της 
εκτιμώμενης συνολικής αξίας της 
σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης· επιπλέον, η διάταξη 
αυτή θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο να προκύψουν διαφορές για μικρές αναθέτουσες 
αρχές.

Τροπολογία 977
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο I – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού της 
εκτιμώμενης συνολικής αξίας της 
σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

17. Μέθοδος υπολογισμού της 
εκτιμώμενης συνολικής αξίας της 
σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 978
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – σημείο II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

διαγράφεται

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης 
(εφόσον προβλέπεται στην εθνική 
νομοθεσία), διεύθυνση 
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 
NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση διαδικτύου της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας 
από την οποία μπορούν να λαμβάνονται 
πρόσθετες πληροφορίες.
2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 
φύση και έκταση των έργων, φύση και 
ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση 
και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η 
σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες, οι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται για 
κάθε παρτίδα. Εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, περιγραφή τυχόν επιλογών.
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3. Αριθμός(-οί) αναφοράς της 
ονοματολογίας CVP.
4. Είδος αναθέτουσας αρχής ή 
αναθέτοντος φορέα και κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί.
5. Ημερομηνία της απόφασης ή των 
αποφάσεων ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης·
6. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, 
διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του 
κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση διαδικτύου των 
οικονομικών παραγόντων στους οποίους 
έχει ανατεθεί η παραχώρηση.
7. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της 
ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών και των τιμών.
8. Λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού της 
εκτιμώμενης συνολικής αξίας της 
σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αξία και κύριοι οικονομικοί όροι της 
ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών και των τιμών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης· επιπλέον, η διάταξη 
αυτή είναι αντίθετη προς το επιχειρηματικό απόρρητο.
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Τροπολογία 980
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VII διαγράφεται
[...]

Or. en

Τροπολογία 981
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VIII διαγράφεται
[...]

Or. en

Τροπολογία 982
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 5.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 983
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή 
πρόσθετων πληροφοριών

διαγράφεται

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δημοσιεύουν στο διαδίκτυο το 
πλήρες κείμενο των προδιαγραφών και 
των συμπληρωματικών εγγράφων.

Or. en

Τροπολογία 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή 
πρόσθετων πληροφοριών

διαγράφεται

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δημοσιεύουν στο διαδίκτυο το 
πλήρες κείμενο των προδιαγραφών και
των συμπληρωματικών εγγράφων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με 
την ηλεκτρονική διαβίβαση των 
προκηρύξεων

διαγράφεται

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης 
των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα 
που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή 
είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
διεύθυνση Διαδικτύου 
«http://simap.europa.eu».

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία 986
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα X διαγράφεται
[...]

Or. en

Τροπολογία 987
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Χα
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17

Κωδικός CVP Περιγραφή
79611000-0, 75200000-8, 75231200-6, 
75231240-8· από 85000000-9 έως 
85323000-9· (εκτός από 85321000-5 και 
85322000-2)· 98133100-5 και 98200000-
5/ Υγειονομικές, κοινωνικές και συναφείς 
υπηρεσίες
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1· 
από 79995000-5 έως 79995200-7· από 
80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός από 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)· 
από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)/ 
Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές 
και πολιτιστικές υπηρεσίες
75300000-9/ Υπηρεσίες υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων
98000000-3· 55521100-9/ Λοιπές 
κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές 
υπηρεσίες
98120000-0/ Υπηρεσίες παρεχόμενες από 
συνδικαλιστικές ενώσεις
98131000-0/ Θρησκευτικές υπηρεσίες
από 61000000-5 έως 61530000-9· από 
63370000-3 έως 63372000-7/ Υδάτινες 
μεταφορές
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1· από 63000000-9 έως 
63600000-5 (εκτός από 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7)· 74322000-2, 
93610000-7/ Βοηθητικές και επικουρικές 
υπηρεσίες μεταφορών
από 74500000-4 έως 74540000-6 (εκτός 
από 74511000-4)· από 95000000-2 έως 
95140000-5/ Υπηρεσίες τοποθέτησης 
προσωπικού και προμηθειών
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από 74600000-5 έως 74620000-1/ 
Υπηρεσίες έρευνας και ασφαλείας εκτός 
από υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων 
από 74875000-3 έως 74875200-5, και από 
92000000-1 έως 92622000-7 (εκτός από 
92230000-2) / Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές 
και αθλητικές υπηρεσίες

Or. en

Τροπολογία 988
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XI διαγράφεται
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
παράγραφος 3 στοιχείο β)
Δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω 
διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί 
επαρκής δημοσιότητα και όπου η 
εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων 
βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια δεν 
συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά 
δικαιώματα» κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Ακολουθεί ένας 
κατάλογος με διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των 
προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση 
εξουσιοδοτήσεων με βάση άλλες 
νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που δεν συνιστούν «ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα» υπό την 
έννοια της παρούσας οδηγίας:
α) Χορήγηση εξουσιοδότησης για την 
εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 της οδηγίας 98/30/ΕΚ.
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β) Εξουσιοδότηση ή πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για την κατασκευή 
νέων εγκαταστάσεων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 96/92/ΕΚ.
γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 της οδηγίας 97/67/EΚ για τις 
εξουσιοδοτήσεις που αφορούν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν 
ανατίθενται ή δεν πρόκειται να 
ανατεθούν κατ’ αποκλειστικότητα.
δ) Διαδικασία για τη χορήγηση 
εξουσιοδότησης για την εκτέλεση 
δραστηριότητας που περιλαμβάνει την 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
σύμφωνα με την οδηγία 94/22/EΚ.
ε) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών υπό 
την έννοια του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1370/2007 που έχουν ανατεθεί με 
διαδικασία διαγωνισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3.
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Τροπολογία 989
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XII διαγράφεται
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων 
συμμετοχής και των προσφορών πρέπει 
τουλάχιστον να διασφαλίζουν, με τα 
κατάλληλα τεχνικά μέσα και κατάλληλες 
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διαδικασίες, ότι:
α) μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η 
ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών και των αιτήσεων·
α) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι 
κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 
καθορισμένες ημερομηνίες στις 
πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει 
των ως άνω απαιτήσεων·
β) σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω 
απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να 
διασφαλισθεί ευλόγως ότι η παραβίαση 
είναι σαφώς ανιχνεύσιμη·
γ) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν 
τις ημερομηνίες αποσφράγισης των 
υποβαλλομένων πληροφοριών·
δ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος 
των υποβληθέντων στοιχείων, κατά τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, 
είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες 
ενέργειες των εξουσιοδοτημένων 
προσώπων·
ε) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες 
πληροφορίες μέσω ταυτόχρονων 
ενεργειών των εξουσιοδοτημένων 
προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την 
προκαθορισμένη ημερομηνία·
στ) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν 
και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή 
των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση 
μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα 
να λάβουν γνώση, και
ζ) η επαλήθευση της ταυτότητας των 
προσφερόντων πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
παρόν παράρτημα.

Or. en
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Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XIΙΙ διαγράφεται
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(που αναφέρονται στο άρθρο 26 
παράγραφος 3)
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης 
(εφόσον προβλέπεται στην εθνική 
νομοθεσία), διεύθυνση 
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 
NUTS, τηλέφωνο, αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 
και διεύθυνση διαδικτύου της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας 
από την οποία μπορούν να λαμβάνονται 
πρόσθετες πληροφορίες.
2. Εάν συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην 
οποία διατίθενται οι προδιαγραφές και τα 
υποστηρικτικά έγγραφα.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής ή 
αναθέτοντος φορέα και κύρια 
δραστηριότητα που ασκεί.
4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της 
ονοματολογίας CPV· εάν η σύμβαση 
υποδιαιρείται σε παρτίδες, οι σχετικές 
πληροφορίες παρέχονται για κάθε 
παρτίδα.
5. Κωδικός NUTS για το κύριο τόπο 
παράδοσης ή εκτέλεσης των συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών
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6. Περιγραφή των υπηρεσιών και, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, των συναφών έργων 
και προμηθειών, οι οποίες θα 
αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων
7. Εκτιμώμενη συνολική αξία της 
παραχώρησης ή των παραχωρήσεων· εάν 
η σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται 
σε παρτίδες, οι σχετικές πληροφορίες 
παρέχονται για κάθε παρτίδα.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής.
9. Κατά περίπτωση, προθεσμία(ες) 
επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα σχετικά με τη 
συμμετοχή.
10. Κατά περίπτωση, σύντομη περιγραφή 
των βασικών χαρακτηριστικών της 
διαδικασίας ανάθεση που πρόκειται να 
εφαρμοστεί.
11. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά 
στοιχεία.
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